
 

 

Številka: 900-305/2019-2 

Datum: 25. november 2019 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

7. seje sveta, ki je bila 19. 11. 2019 , s pričetkom ob 18.00  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: 

Mateja Brus, Janez Cedilnik,  Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Jože Keber, Mirta Lučič, Doroteja 

Mlakar, Barbara Moškon, Aleš Perčič, Jože Sever, Urša Sofranič Bogdanovič in Damijan Volavšek 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Matjaž Briški. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Dopolnitve in spremembe Izvedbenega finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019 

3. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2019 

4. Pobude  

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in  ugotovil da je navzočih  12 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 6. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Dopolnitve in spremembe Izvedbenega finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019 

3. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2019 

4. Pobude  
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Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 6. 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 2/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki.  

 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2. 

Dopolnitve in spremembe Izvedbenega finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da je bilo zaradi nižje udeležbe nasejah Sveta od 

načrtovane mogoče iz sredstev za sejnine prerazporediti 1.129.00 €. 

Zaradi organizacijskih zapletov tudi ni bil izpeljan program Extempore. 

 

Predlagal je, da se preostanek sredstev v višini 1.272 € nameni za naslednje programe: 

 

1. Osvežitev spletne strani   Element Lab  732,00 € 

2. Izvedba delavnice Zdraviliško letovanje DU Vižmarje Brod 100,00 € 

3. Priprava razstave Mizarstvo v Šentvidu Društvo BPČ  440,00 € 
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Odpiram razpravo... 

 

Dajem na glasovanje predlog sklepa 3/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid uvrsti v finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019 naslednje 

dodatne programe: 

1. Osvežitev spletne strani    Element Lab  732,00 € 

2. Izvedba delavnice Zdraviliško letovanje DU Vižmarje Brod 100,00 € 

3. Priprava razstave Mizarstvo v Šentvidu Društvo BPČ  440,00 € 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

AD 3. 

Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2019 

 

 

Poročilo strokovne službe ČS o udeležbi izdelano na podlagi potrjenih zapisnikov sej Sveta ČS 

Šentvid v letu 2019 so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu. 

 

Prijav k razpravi ni bilo zato je dal  na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 4/7: 

Na podlagi poročila strokovne službe ter udeležbe na 7. seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

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

sejah sveta v letu 2019: 

Ime in priimek 
SKUPNA 

UDELEŽBA NA 
SEJAH 

Matjaž BRIŠKI 6 

Mateja BRUS 3 

Janez CEDILNIK 8 

Cilka CIMPERMAN 8 

Blaž GREGORIN 7 

Alojz HITIJ 5 

Jože KEBER 8 

Janez KREGAR 8 

Mirta LUČIČ 8 

Doroteja MLAKAR 8 
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Barbara MOŠKON 5 

Aleš PERČIČ 4 

Jože SEVER 9 

Urša SOFRANIČ BOGDANOVIČ 5 

Damijan VOLAVŠEK 9 

 

Ugotovljeni udeležbi se doda tudi udeležba na 3. izredni seji Sveta. 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 4. 

Pobude 

 

1. Hitrostne ovire - Marinovševa ul. (Keber & Kosec (Župan)) 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči spomnil, da je bila problematika obravnavana na 6. seji Sveta, ko 

je bil sprejet sklep, da se podpre predlagano razširitev cone 30, o postavitvi hitrostnih ovir pa se ni 

glasovalo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Zaključke iz razprave je povzel v predlog sklepa 5/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajana stanujočega na Marinovševi 

cesti, ki predlaga postavitev hitrostnih ovir med Tacensko cesto in Tacenskimi brzicami. 

Svet  pobudo podpira in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da na 

opisanem delu postavi ustrezno število hitrostnih ovir. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

2. Asfalt in ogledalo 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
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V pobudi krajan predlaga postavitev varnostnega ogledala makadamskega dela Hafnerjeve ulice 

(ob železniški progi mimo garaž) in ul. bratov Komel, ter asfaltiranje tega dela ulice. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa: 6/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana v kateri ta predlaga 

postavitev varnostnega ogledala makadamskega dela Hafnerjeve ulice (ob železniški progi 

mimo garaž) in ul. bratov Komel, ter asfaltiranje tega dela ulice. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira postavitev ogledala v križišču opisane ulice in ul. 

bratov Komel. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči spomnil, da bo 21. novembra 2019 organiziran obisk Mestne občine 

Maribor. Povedal je da je sam zadržan, pa tudi podpredsednik ima druge obveznosti in člane Sveta 

povabil, da se obiska udeležijo kot predstavniki Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da sta članici Sveta Urša Sofranič Bogdanovič in Mateja Brus 

v okviru rednih govorilnih ur pri županu MOL predstavili zahtevo krajanov Dvora in Stanežič, da se 

uredi pešpot do novozgrajenega parkirišča P & R ob Celovški cesti. 

 

Povedali sta, da je župan je obljubil, da bo osvetljena pešpot poleg predvidene do Dvora, narejena tudi 

do Stanežič. 

V letu 2020, ko se bo delal plinovod, bo urejena tudi kolesarska steza ob obvozni cesti (asfaltna 

prevleka in javna razsvetljava). 

V leto 2021 pa naj bi se pričela izgradnja kanalizacije za Dvor in Stanežiče. 

Dogovorjeno je bilo tudi, da se asfaltira dovozna pot do nogometnih igrišč Nogometnega kluba Arne 

Tabor - v letu 2020. 

 

Dogovorjeno je bilo tudi za terenski ogled s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 

in predstavniki podjetja Javna razsvetljava d.d. 

 

Govora je bilo tudi o ureditvi enosmernega prometa v delu Stanežič, ki bi ustavil dnevne migrante iz 

Gorenjske.  

 

 

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

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


