
 

 

Številka: 900-237/2020-2 

Datum: 7. december 2020 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

12. seje sveta, ki je bila 3. decembra  2020, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, Kosijeva 

ul. 1,3 (pritličje), Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

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

Sever in  Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Cilka Cimperman, Janez Kregar, Mirta Lučič in Aleš Perčič. 

 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje 

3. Potrditev zapisnika 6. izredne seje 

4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje 

5. Potrditev zapisnika 8. izredne seje 

6. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2020 

7. Pobude  

 

 

Seja se je snemala. 

 

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. 
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje 

3. Potrditev zapisnika 6. izredne seje 

4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje 

5. Potrditev zapisnika 8. izredne seje 

6. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2020 

7. Pobude  

 

 

 

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 11. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 11. 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 5. izredne seje 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 3/12: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. izredne 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 3. 

Potrditev zapisnika 6. izredne seje 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 4/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 6. izredne 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 4. 

Potrditev zapisnika 7. izredne seje 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 5/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. izredne 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 5. 

Potrditev zapisnika 8. izredne seje 

 

 

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

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 6/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 8. izredne 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 6. 

Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2020 

 

 

Poročilo strokovne službe izdelane na podlagi potrjenih zapisnikov sej Sveta ČS Šentvid so člani 

Sveta  prejeli s sklicem seje. 

 

Povedal je, da je poročilo je podlaga za določitev (izračun) sejnin za člane Sveta in odprl razpravo o 

poročilu. 

 

Ker pripomb na poročilo ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/12: 

Na podlagi poročila strokovne službe ter udeležbe na 12. seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

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

sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2020: 

Ime in priimek 
SKUPNA 

UDELEŽBA NA 
SEJAH 

Matjaž BRIŠKI 8 

Mateja BRUS 0 

Janez CEDILNIK 9 

Cilka CIMPERMAN 6 

Blaž GREGORIN 9 

Alojz HITIJ 9 

Jože KEBER 8 

Janez KREGAR 4 

Mirta LUČIČ 1 

Doroteja MLAKAR 9 

Barbara MOŠKON 5 

Aleš PERČIČ 3 

Jože SEVER 10 

Urša SOFRANIČ BOGDANOVIČ 0 

Damijan VOLAVŠEK 10 
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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 7. 

Pobude 

 

1. Pešpot iz Stanežič na P&R 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 8/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke iz Stanežič in ugotavlja, da 

je skladna s prizadevanji Sveta ČS Šentvid, da se uredi ustrezna povezava za pešce in 

kolesarje iz Stanežič do parkirišča P & R v Stanežičah. 

 

Svet naslavlja na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL urgenco, da se 

opisana pot uredi na način, da bo uporabna ob vsakem vremenu. 
 

 

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. Omejitev hitrosti v Mednu in stebrički pred vrtcem v Guncljah 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/12: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana. 

Glede hitrostnih ovir v Mednu, Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske 

dejavnosti in promet predlaga, da izvede ustrezne meritve in na podlagi tega odloči o izvedbi 

hitrostnih ovir v Mednem. 

Postavitev stebričkov pred vrtcem v Guncljah v Kosijevi ulici Svet Četrtne skupnosti 

Šentvid ne podpira, saj meni, da bi na ta način dodatno poslabšali prometno varnost pri 

prihodu oz. odhodu otrok iz vrtca. 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se za celotno Kosijevo ulico uvede Cona 30, na 

uvozu v ulico iz Gunceljske ceste naredi dvignjen prehod za pešce, v celotni ulici pa postavi 

ustrezno število omejevalcev hitrosti (grbin). 

Signalizaciji se doda dopolnilna tabla "Dovoljeno za lokalni promet". 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Priključitev uličnih luči na javno omrežje v Jensenovi ulici 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 10/12: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke iz Jensenove ulice. 

 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da kot začasno rešitev izvede 

priključitev obstoječih uličnih luči na omrežje javne razsvetljave (kot je to bilo v preteklosti) 

in uvrsti ureditev javne razsvetljave v skladu s standardi MOL v načrt del v prihodnjih 

letih. 
 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep so glasovali 8 člani Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Fitnes na prostem pri vrtičkih na Brodu 

 

Pobudo krajana so člani Sveta prejeli pred sejo Sveta. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 11/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pozdravlja pobudo krajana, vendar meni, da bi bilo smiselno 

najprej postaviti tovrstne naprave na druge, veliko bolj obiskane lokacije. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep so glasovali 8 člani Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. Parkirišča na Brodski cesti 

 

Pobudo krajana so člani Sveta prejeli pred sejo Sveta. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 12/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana, ki predlaga da se na Brodski 

cesti zarišejo parkirišča izmenično na eni in drugi strani. 

Pobudo Svet Četrtne skupnosti Šentvid načeloma podpira, vendar prosi Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet za strokovno mnenje o predlagani prometni ureditvi. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep so glasovali 8 člani Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

6. Težave s Strojani 

 

Pobudo krajana so člani Sveta prejeli pred sejo Sveta. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 13/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ne eno od prihodnih sej povabi predstavnike Policijske 

postaje Šiška na razgovor o problematiki vezani na družino Strojan. 

 

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 


