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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: 900-108/2014-2 

Datum: 12. maj 2014 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

26. seje sveta, ki je bila 8. maja 2014 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Sluţbe 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: 

Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun,  Verica Rutar, 

Mateja Brus,  Jure Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek in Simona Kriţanec – Sluţba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:  

Marjeta Bilban,  Bogomir Polajnar in Joţe Sever. 

 

Seja se je snemala. 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 9 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 25. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 8. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

4. Prošnja za dovoljenje za začasno rabo zemljišč v športne namene – enota urejanja ŠE 514 / 

širše območje Rugby igrišča Oval 

5. Pobuda Civilni iniciative proti Severni trasi 

6. Pobude občanov 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o dnevnem redu. 

 

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

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 8. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

4. Prošnja za dovoljenje za začasno rabo zemljišč v športne namene – enota urejanja ŠE 

514 / širše območje Rugby igrišča Oval 

5. Pobuda Civilni iniciative proti Severni trasi 

6. Pobude občanov 
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Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

Potrditev zapisnika 25. 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 26/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 25. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki.  
 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 8. izredne 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 26/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 8. izredne seje sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid v predlagani obliki.  
 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 3. 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

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

Prošnja za dovoljenje za začasno rabo zemljišč v športne namene – enota urejanja ŠE 514 / 

širše območje Rugby igrišča Oval 

 

 

Predlog – vlogo so člani sveta prejeli v gradivu. Predsedujoči je kratko povzel vsebino vloge in 

povedal, da ţelimo za območje urejanja pridobiti sprva začasno dovoljenje za uporabo površin v 

športno rekreacijske namene, kar pomeni, da bi se sedanjim športnim površinam dodale nove, 

območje pa uredilo kot športni park namenjen ne samo domicilnim klubom, temveč vsem krajanom 

ČS. 

Predlog smo je bil predstavljen  podţupanu  MOL g. Koţelju, predstavnikom Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet  ter  Oddelku za šport MU MOL. Predlog so ocenili kot dober in 

izrazili svojo podporo. 

 

Ţelja je seveda, da se na dolgi rok doseţe tudi sprememba opredeljene namembnosti površin v 

prostorskih načrtih MOL, tako kot je svet ţe predlagal Oddelku za urejanje prostora MU MOL. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 26/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pošlje Oddelku za urejanje nepremičnin prošnjo za dovoljenje 

za začasno rabo zemljišč v športne namene – enota urejanja ŠE 514 / širše območje Rugby 

igrišča Oval. 

 

 

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 5. 

Pobuda Civilni iniciative proti Severni trasi 

 

 

Pobudo civilne iniciative, ki si prizadeva, da bi Mestni svet MOL z odlokom prepovedal gradnjo 400 

kV daljnovoda skozi Brod, so člani sveta prejeli z gradivom. 

V gradivu je tudi argumentacijo Ministrstva za okolje in prostor proti pozemni varianti, kot tudi 

odgovor ţupana MOL na dopis Ministrstva. 

 

O problematiki je svet ČS Šentvid ţe razpravljal in enotno zavrnili načrt za izgradnjo 400 kV 

daljnovoda skozi naselje Brod. 

 

Predsedujoči je odrl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 26/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid v celoti podpira prizadevanja Civilne iniciative  Proti severni 

trasi, kot tudi stališče župana MOL. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

AD 6. 

Pobude občanov 

 

 

 

1. Omejitev jutranjega prometa skozi Stanežiče 

  

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 26/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo za omejitev jutranjega prometa skozi 

Stanežiče Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Ureditev varnega prehoda za pešce v Mednem 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 26/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo, da se v naselju Medno postavi 

semaforiziran prehod za pešce. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Otroško igrišče na Brodu in oglasna tabla 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 26/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo za ureditev odprtega dela otroškega 

igrišča ob vrtcu Mravljinček na Brodu Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet s 

prošnjo, da se igrišče v najkrajšem možnem času uredi vsaj v skladu z minimalnimi 

standardi. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ter predlog SKLEPA 26/9: 

 

Mestna občina Ljubljana in tudi Četrtne skupnosti Šentvid nima v programu popravil 

oziroma postavitev novih oglasnih tabel. 

Edini možen ukrep bi bil odstranitev oglasne table, ki pa bi po naši oceni, kljub slabemu 

stanju le te, naredila več škode kot koristi. 

 

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  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


