
 

 

Številka: 900-315/2018-4 

Datum: 26. november 2018 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 
14. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 21. novembra 2018  v prostorih SLS 

Kosijeva ul. 1, s pričetkom ob 18. uri. 

 

Sejo je sklical in tudi vodil predsednik Sveta ČS Šentvid, Alojz Hitij. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Samo 

Podgornik, Jože Sever, Lili Tancar in Jure Vidmar. 

 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Snježana Zrnič in Robert Golavšek, MOL Služba za lokalno samoupravo. 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Pregled obnovljenih prostorov 

2. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta ČS Šentvid 

3. Dodelitev prostorov na Kosijevi PD Rašici (in s tem odvzem prostorov v Ljudskem 

domu) 

4. Dodelitev prostorov v Ljudskem domu Gledališki skupini BPČ 
 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov Sveta, 

da je Svet s tem sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je opozoril, da se v skladu s smiselno uporabo poslovnika Mestnega sveta MOL, o 

dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje, ter prešel na prvo točko dnevnega reda. 

 

 

AD 1. 

Pregled obnovljenih prostorov 

 

Člani Sveta so si ogledali obnovljene prostore, v katerih je bila dolga leta trgovina, kasneje pa so bili 

nekaj let prazni. 

 

Izrazili so zadovoljstvo nad novo pridobitvijo in ocenili, da novi prostori odpirajo nove možnosti 

delovanja društev in civilne družbe. 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 25. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli po elektronski pošti. 
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Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

K razpravi sta se priglasila Samo Podgornik in Robert Ivanc s predlogom, da se zapisnik dopolni z 

navedbo, da sta odsotnost na 25. seji opravičila. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14I/1: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 25. seje Sveta ČS Šentvid v predlagani obliki z 

dopolnilom, da se v delu 'IZOSTANEK OPRAVIČILI:' doda 'Robert Ivanc in  Samo 

Podgornik'. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Dodelitev prostorov na Kosijevi PD Rašici (in s tem odvzem prostorov v Ljudskem domu) 

 

V uvodu v točko je predsedujoči spomnil, da je društvo Blaž Potočnikova čitalnica že dvakrat prosilo 

za dodelitev prostorov v Ljudskem domu v Šentvidu. Kot edina možna rešitev se je vse skozi kazala 

preselitev Planinskega društva Rašica v prostore na Kosijevi 1 (kjer je bilo društvo tudi ustanovljeno), 

in s tem sprostitev prostorov v Ljudskem domu. 

Z obnovo prostorov na Kosijev 1 so se odprle nove možnosti uporabe prostorov v Guncljah, z njimi pa 

tudi možnost selitve PD Rašica. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da bi bilo morda prav, da se odločanje o zadevi prepusti novemu 

sklicu Sveta ČS Šentvid, vendar je prevladalo mnenje, da gre za dokončanje 'projekta', ki ga je začel  

Svet ČS v sedanji sestavi. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 14I/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Službi za lokalno samoupravo MU MOL, da 

Planinskemu društvu Račica dodeli na naslovu Kosijeva 1 v trajno uporabo prostor št. 15 - sejna 

soba, istočasno pa prekliče dovoljenje za uporabo prostora št. 11 (I nadstropje vhod zadaj) na 

naslovu Prušnikova 99 - Ljudski dom.  

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 4. 

Dodelitev prostorov v Ljudskem domu Gledališki skupini BPČ 
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Ker je razprava tekla pod AD 3. je predsedujoči dal na glasovanje predlog Sklepa 14I/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Službi za lokalno samoupravo MU MOL, da Društvu 

Blaž Potočnikova čitalnica dodeli v trajno uporabo prostor št. 11 (I nadstropje vhod zadaj) na 

naslovu Prušnikova 99 - Ljudski dom.  

  

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

 

               Alojz Hitij 

          predsednik Sveta 

                Četrtne skupnosti Šentvid 

 


