
 

 

Številka: 900-121/2022-2 

Datum: 6. junij 2022 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

20. seje sveta, ki je bila 2. junija 2022, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, Kosijeva ul. 

1, Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Janez Kregar, Barbara Moškon, 

Jože Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 

Jože Keber in Doroteja Mlakar 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL  

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 14. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

4. Poročilo predsednika  

5. 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 19. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 14. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

4. Poročilo predsednika  

5. Pobude 

 

 

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

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 19. 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 2/20: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 19. 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 2. 

Potrditev zapisnika 13. izredne 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 3/20: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 13. 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 14. izredne 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 3/20: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 13. 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. 

Poročilo predsednika 

 

 

V poročilu je predsednik povedal: 

 

1. V mesecu maju je bilo zaključen malo delo ČS Šentvid načrtovano za leto 2021 – obnova 

otroškega igrišča na Selanovem trgu. Do zamude je prišlo zaradi zapletov glede izolacije 

podlage, saj je igrišče nad podzemnimi garažami, pa tudi zaradi vremenski pogojev. 

2. Konec aprila 2022 smo se za javnim zavodom Mladi zmaji, dogovorili za redne obiske 

njihovega avtobusa (Ljuba in Drago), ki prihaja v Šentvid vsak torek ob 13. uri pred Ljudski 

dom, kjer mladim ponuja možnost za druženje in kreativno preživljanje prostega časa. 

3. Konec meseca Maja je bila otvoritev prenovljene enote vrtca Šentvid v ulici Pregnancev. 

Vrtec je začel prenovljene prostore uporabljati že v januarju 2022. Glavne pridobitve so 

prenovljena kuhinja, pralnica, upravni prostori, pa seveda tudi prostori namenjeni otrokom 

(igralnice). 

4. ČS Šentvid se je aktivno vključila v reševanje problematike, ki je nastala z odprtjem obrata 

gradbene dejavnosti na koncu Medenske ceste, ki je posledično prinesel promet težkih vozil 

po za ta namen preozki Medenski cesti. 

Odziv inšpekcijskih služb je bil neustrezen, saj niso preverili legalnosti delovanja novega 

obrata. Je pa bila, v sodelovanju za OGDP MOL, vzpostavljena nova prometna signalizacija, 

ki prepoveduje promet tovornih vozil po Medenski cesti. 

5. Predsedujoči je povedal, da je nova številka glasila ČS Šentvid – Šentvid nad Ljubljano tik 

pred izidom. 

6. Predsedujoči je povedal, da s Službo za lokalno samoupravo kot izvajalcem malega dela ČS 

Šentvid za leto 2022 in 2023 potekajo razgovori o izvedbi malega dela. Poslan je bil tudi 

predlog izvedbe razstavne vitrine. 

Ker so se pojavili določeni pomisleki, eden od članov društva Blaž Potočnikova Čitalnica pa 

se je celo obrnil na župana glede ureditve razstavne galerije v pritličnih prostorih na Kosijevi 

1, je bilo govorjeno, da se o izvedbi ponovno dogovori na prvi seji Sveta ČS Šentvid. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči povzel ugotovitve: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid želi z malim delom omogočiti tudi postavitev razstav v sicer 

večnamenskem prostoru.  

Svet Četrtne skupnosti Šentvid tudi na načrtuje postavitev ene same, stalne razstave, 

temveč si želi, da bi se razstave menjale. 

Glede ureditve prostora, Svet ostaja pri prvotni zamisli ureditve, se pa podrobnosti 

dogovorijo s predstavniki SLS, izvajalcem malega dela, pa tudi z zainteresiranimi občani, 

na sestanku v prostoru, ki naj se izvede kar najhitreje. 
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AD 4. 

Pobude 

 

Ker do seje ni prispela nobena pobuda za obravnavo je predsedujoči zaključil točko. 

 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 

 


