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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: 900-259/2013-2 

Datum: 22.11.2013 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

22. seje sveta, ki je bila 14. novembra  2013 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Službe za 

lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin,  Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Bogomir 

Polajnar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič,  Mateja Brus in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek in Simona Križanec – Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA:  

Marjeta Bilban.  

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 11 od 15 članov sveta, da je s tem svet 

sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Uresničevanje finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2014 

4. Rebalans proračuna MOL za leto 2014 in vezane spremembe finančnega načrta ČS za leto 

2014 

5. Pobude občanov 

 

 

Predsedujoči je predlagal da se točka 4. in 5. zamenjata, ker je na seji prisoten gost s Policijske 

postaje Šiška  ter odprl razpravo o predlogu dnevnega reda 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Uresničevanje finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2014 

4. Rebalans proračuna MOL za leto 2014 in vezane spremembe finančnega načrta ČS za 

leto 2014 

5. Pobude občanov 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

Potrditev zapisnika 21. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 22/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 21. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki z dopolnilom, da se zapisnik v točki AD5 – Pobude in vprašanja članov sveta 

ČS Šentvid v drugem odstavku pod točko 4 popravi tako da se briše besedilo: " Nesporno, pa je 

bil članek močno politično obarvan, kar je v nasprotju z dogovorjeno politiko uredniškega odbora 

in tudi s poslanstvom glasila, kot ga je določil Svet ČS Šentvid.". 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

PROTI predlaganemu sklepu je glasoval 1 član sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2. 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vložili nobene pisne pobude. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči prosil g. Severja, ki se je udeležil posveta "Prehod 220 kV omrežja na 

400 kV Beričevo – Divača" 12. novembra 2013 v sejni sobi občine Medvode, da člane sveta seznani 

s problematiko. Ta je na kratko povzel potek posveta in predlagal, da se Svet ČS Šentvid zavzame za 

južno varianto daljnovoda. Opozoril je, da bi Severna varianta še dodatno obremenila stanovalce 

Broda, kjer obstoječi daljnovod poteka skozi strnjeno naselje, poleg tega pa bi novi – močnejši 

daljnovod potekal v delu čez Osnovno šolo Vižmarje – Brod. 

 

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 22/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Ministrstvu za infrastrukturo in prostor RS predlaga, da pri 

SEVERNI varianti iz  prehoda iz 220 kV omreţja, na 2 X 400 kV omreţje Beričevo – Divača, 

da se SEVERNA varianta opusti od nadaljne obravnave in se  izbere JUŢNA  varianto, ki je 

bolj sprejemljiva. 

Severna varianta prav na območju Četrtne skupnosti Šentvid, konkretno na Brodu, poteka 

skozi gosto naseljen predel in mimo  Vrtca in Osnovne šole Viţmarje -  Brod, del območja šole 

 je ţe sedaj pod močnim vplivom sevanja, bliţe kot 40 m . Svet Četrtne skupnosti Šentvid 

ocenjuje, da ţe v sedanjem stanju daljnovodov skozi naselje na Brodu  obremenitev z 

električnim, zlasti pa magnetnim poljem za tam prebivajoče ljudi previsoka. To je razvidno 

tudi iz projektne dokumentacije. Nadgradnja daljnovoda bi situacijo še poslabšala, zato je 

Severna varianta nesprejemljiva in nedopustna. 
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Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ter sklep 22/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je bila lokacija posveta " Prehod 220 kV omreţja na 

400 kV Beričevo – Divača" v sejni sobi Občine Medvode izbrana napačno, saj večina prizadetih 

ţivi na območju Četrtne skupnosti Šentvid. Zato predlaga, da se v bodoče tovrstni posveti in 

druge oblike participacije prebivalstva v postopkih sprejema programa izvedejo na območju 

Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Uresničevanje finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2014 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se izvedba finančnega načrta za leto 2013 se približuje 

zaključku. Realizirani so bili vsi predvideni programi v predvidenem obsegu. Izjema je le izvedba 

turnirja v nogometu (Društvo Arne Tabor), ki se ni udeležilo našega srečanja, kljub predhodni 

zagotovitvi udeležbe (pred tem so celo postavili pogoje za udeležbo). Predlagal je, da se sredstva 

preusmerijo v obdaritev otrok in sicer za Miklavževanje, ki ga organizira društvo BPČ. 

 

Predlagal je tudi, da ta sredstva, ki ostajajo na kontu sejnin zaradi nižje udeležbe na sejah sveta od 

predvidene, namenijo za izdajanje našega glasila "Šentvid nad Ljubljano". 

 

Oprl je razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 22/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da program Turnir v malem nogometu ne bo 

realiziran. Sredstva v višini 200 € nameni za povečanje programa Novoletna obdaritev otrok. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Ter predlog sklepa 22/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da udeleţba članov sveta na sejah svet ni bila enaka 

pričakovani. Na podlagi izračuna in ocene udeleţbe na prihodnjih sejah prerazporedi sredstva 

v višini 1.256,00 € iz konta 4029 Drugi operativni odhodki na konto 4020 Pisarniški in splošni 

material in storitve, oba v okviru proračunske postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid. 

Prerazporejena sredstva se nameni za financiranje izdaje glasila "Šentvid nad Ljubljano". 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 4. 

Rebalans proračuna MOL za leto 2014 in vezane spremembe finančnega načrta ČS za leto 2014 

 

Predlog sprememb finančnega načrta so člani sveta prejeli s sklicem sej in je sestavni del tega 

zapisnika. 

 

Predsedujoči je povedal, kljub temu, da skupna kvota za delovanje ČS MOL ostaja enaka, se zaradi 

sprememb v številu prebivalcev po posameznih ČS  delež sredstev za ČS Šentvid nekoliko  

povečujejo (58 €).  

Glede na usmeritev sveta, da se za mala dela nameni minimalnih 20 % sredstev, se ta znesek 

razporedi delno na mala dela, pretežno pa na postavko  namenjeno izvajanju programov ČS. 

 

Povedal je tudi, da se je plača županu MOL znižala, kar vpliva na višino sredstev namenjenih 

sejninam, ki so tako manjša za 238 €. 

 

Predsedujoči je navzoče pozval k razpravi. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 22/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje predlog rebalansa proračuna in s tem finančnega 

načrta Četrtne skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL malo delo sveta ČS Šentvid -  postavitev pasjih stranišč zavrnil z obrazložitvijo, da ob enakem 

znesku namenjenemu vzdrževanju pasjih stranišč, teh ni mogoče dodajati z zagotovilom za 

vzdrževanje. 

 

Predlagal je, da se namesto pasjih stranišč, kot malo delo opredeli postavitev zunanjih fitnes naprav 

in odprel razpravo o predlogu. 

 

V razpravi je bil predlog podprt, dogovorjeno pa je bilo, da se o najboljši lokaciji postavitve odloči 

pred samo izvedbo malega dela. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa 22/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid kot malo delo za leto 2014 izvede postavitev zunanjih fitnes 

naprav. Za malo delo se nameni 4.613 EUR. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 



5/6 

AD 5. 

Pobude občanov 

 

1. Polkrožno obračanje pri gostilni Jelen 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 22/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo in Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet predlaga, da postavi znak v najkrajšem času. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

2. Parkiranje ob vrtcu na Brodu 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 22/10: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da 

na obstoječi znak doda dopolnilno tablo s katere opredeli čas, ko so parkirišča rezervirana 

za potrebe vrtca. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

3. Promet po Celovški cesti 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 22/11: 

 

Pobudo svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet s prošnjo, da odgovori na vprašanja zastavljena v pobudi. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

4. Parkiranje ob Gorenjski cesti 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 22/12: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo in zaprosi Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, da izda nalog za postavitev predlaganega znaka. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

5. Semafor – Loberija 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 22/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo in zaprosi Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, da izda nalog za postavitev predlaganega znaka. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

ter sklep 22/14: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet MU MOL s prošnjo, da si ogleda situacijo na terenu ter poda mnenje. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da so tovrstne teţave rešene s projektom izgradnje 

Celovške oz. Gorenjske ceste, zato predlaga, da se projekt nadaljuje. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 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 


