
 

 

Številka: 900-7/2021-2 

Datum: 17. januar 2021 

 

  

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

13. seje sveta, ki je bila 14. januarja 2021, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, Kosijeva 

ul. 1,3 (pritličje), Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Jože Keber, Doroteja Mlakar, Barbara 

Moškon, Jože Sever in  Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 

Matjaž Briški in Aleš Perčič. 

 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika  

3. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021 

4. Seznanitev z registrom tveganj 

5. Osnutek  finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 s planom malih del 

6. Osnutek  finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 s planom malih del 

7. Pobude 

 

 

Seja se je snemala. 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in  ugotovil da je navzočih  9 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. 

 

 

 

 

 

 



 

2/12 

 

 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika  

3. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021 

4. Seznanitev z registrom tveganj 

5. Osnutek  finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 s planom malih del 

6. Osnutek  finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 s planom malih del 

7. Pobude 

 

 

 

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 12. 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 2/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Poročilo predsednika 

 

 

V skladu s sklepi Sveta ČS Šentvid vezanimi na uresničevanje Izvedbenega finančnega načrta za leto 

2020 je predsednik Sveta podal poročilo o realizaciji izvedbenega finančnega načrta. 

 

Povedal je, da zaradi epidemiološke situacije v letu 2020 ni bilo mogoče realizirati naslednjih 

načrtovanih programov Sveta ČS Šentvid: 

 

Svečana seja Sveta 1.000,00 € 

Izvedba turnirja v odbojki 350,00 € 
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Izvedba delavnice Smučarski skoki 350,00 € 

Izvedba gledališke igre 600,00 € 

Izvedba revije Šentviških pevskih zborov 600,00 € 

Izvedba likovne delavnice Extempore 200,00 € 

Izvedba delavnice za otroke 300,00 € 

Izvedba tedna Angleščine 300,00 € 

Čistilna akcija - malica za udeležence 500,00 € 

Izvedba promocije otr. abonmaja ŠODRČEK 400,00 € 

Izvedba Jesenskega srečanja ČS Šentvid 2.270,00 € 

Izvedba prireditev Dan ulice 200,00 € 

SKUPAJ 7.070,00 € 

 

V skladu s sklepi Sveta ČS Šentvid vezanimi na izvrševanje finančnega načrta za leto 2020 pa so bili 

izvedeni naslednji nadomestni pa tudi dodatni programi, nekaj tudi iz prerazporeditve sredstev 

načrtovanih za izplačilo sejnin (1.950,00 €): 

 

Srečanje z društvi  1.970,00 

Priprava razstave Mizarstvo v Šentvidu 700,00 € 

Oblikovanje panojev za projekt 'Hiša uspehov' 500,00 € 

Izvedba virtualnih delavnic - telovadba za starejše 200,00 € 

Izvedba virtualnih delavnic - Angleščina za starejše 100,00 € 

Izvedba delavnice 'Priprava smuči' 350,00 € 

Dodatna sredstva za izvedbo Miklavževanja 200,00 € 

Izvedba programa rekreacija šolskih in predšolskih otrok 4.549,00 € 

SKUPAJ 8.569,00 € 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 3/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z realizacijo in spremembami Izvedbenega načrta 

Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2020 in jih tudi potrjuje. 

 

 

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. 

Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021 

 

Predlog Izvedbenega finančnega načrta Sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2021 so člani Sveta 

prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da predlog temelji na izvedbenih finančnih načrtih preteklih 

let in seveda sprejetim finančnim načrtom za leto 2021. 

 

Predlagal je naslednje spremembe: 
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Namesto programa Extempore, ki ni bil izveden že 2 leti zapored ter programa ureditev spomenika 

padlim  pred OŠ Vižmarje-Brod, saj z izvajalcem, kljub številnim poskusom, ni bilo mogoče 

vzpostaviti stika, se izvede pa se program "Promocija krožne pešpoti z izhodiščem v Guncljah". 

Vrednost ukinjenih programov in novega programa je enaka, to je 500 €. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 4/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme naslednji izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 

2021: 

 

Naziv naloge / programa 

Plan 2021 

    

Delovanje sveta ČS Šentvid 13.712,00 

Izdatki za reprezentanco 1.000,00 

Drugi splošni material in storitve (gostovanje, Sigen-CA) 110,00 

Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok) 300,00 

Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid nad 

Ljubljano" 
6.000,00 

Sejnine članom sveta (odlok) 6.302,00 

    

Program sveta ČS Šentvid 15.399,00 

    

ŠENTVIŠKI TEDEN 1.500,00 

- Kulturne, zabavne in športne prireditve 1.500,00 

    

DNEVI ČS ŠENTVID 5.250,00 

1. Športne aktivnosti in tekmovanja 3.200,00 

- Balinanje 350,00 

- Tenis  350,00 

- Košarka (ŠD Šentvid) 250,00 

- Košarka (ŽKK) 350,00 

- Nogomet 350,00 

- Odbojka - ženske ekipe 350,00 

- Rugby 350,00 

- Smučanje/skoki 350,00 

- Delavnica tehnike smučanja (ŠD Stanko) 350,00 

- Vadba za starejše 150,00 

    

2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 1.450,00 

- Gledališka igra 600,00 
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- Slavnostna akademija 250,00 

- Revija šentviških pevskih zborov 600,00 

    

    

3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 600,00 

- delavnice za otroke 300,00 

- teden Angleščine  - Medno 300,00 

    

NOVOLETNE PREDSTAVE ZA OTROKE 2.699,00 

a) Lutkovne predstave 1.999,00 

b) Darila za otroke (Šentvid, Gunclje, Vižmarje-Brod, Stanežiče) 500,00 

c) Miklavževanje (BPČ) 200,00 

    

DAN POŽARNE VARNOSTI 1.750,00 

a) Dan požarne varnosti (Vižmarje) 350,00 

b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid) 350,00 

c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno) 350,00 

č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih požarov (Stanežiče) 350,00 

d) Prikaz gašenja manjših požarov v gospodinjstvu (Gunclje) 350,00 

    

UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU 300,00 

a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Stanežiče 300,00 

    

    

DRUGI - DODATNI PROGRAMI 3.900,00 

Čistilna akcija 500,00 

Projekt Oživitev Ljudskega doma 400,00 

Jesensko srečanje ČS Šentvid 2.300,00 

Dan ulice - Zavod Colab 200,00 

Promocija krožne pešpoti z izhodiščem v Guncljah ('Krona Slovenije') 500,00 

    

VSE SKUPAJ 29.111,00 

 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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ter predlog sklepa 5/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Predsednika Sveta pooblašča za samostojno izvedbo postopkov 

in opravil potrebnih za izvedbo načrtovanih programov. 

 

 

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 4. 

Seznanitev z registrom tveganj 

 

 

Izpis posodobljenega Registra tveganj Četrtne skupnosti Šentvid so členi Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal. da je Četrtne skupnosti Šentvid, kot proračunski porabnik, 

dolžna voditi register tveganj v katerem na podlagi s statutom določenih nalog in načrtovanih 

programov popiše morebitna tveganja za ne uresničitev zadanih ciljev ter predvidi ukrepe za 

zmanjšanje ali odpravo tveganj. 

Ažurnost registra zagotavlja predsednik Sveta s strokovno službo, Svet pa se mora vsaj enkrat letno 

seznaniti z registrom. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 6/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z registrom tveganj ČS Šentvid. 

 

 

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 5. 

Osnutek  finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 s planom malih del 

 

 

Predlog osnutka finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je 

priloga izvirniku tega zapisnika. 

Bili so tudi pozvani, da do 8. januarja 2021 podaje predloge za malo delo ČS Šentvid za leto 2022. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da prelagani Osnutek finančnega načrta temelji na finančnih 

načrtih preteklih let in ne predvideva bistvenih sprememb. 
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Odlok o financiranju ČS predvideva, da vsaka ČS nameni 20 %   sredstev za izvedbo programov ČS 

za izvedbo malega dela.  

Za leti 2022 in 2023 to pomeni, zaokroženo 5.650,00 €. 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje  predlog sklepa 7/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme naslednji osnutek Finančnega načrta za leto 2022: 

 
PPP/GPR/PPR   Postavka Konto   Naziv postavke Rebalans 

proračuna 

Finančni 

načrt 

                2021 2022 

                1 2 

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID         

06  LOKALNA SAMOUPRAVA     35.111,00 35.111,00 

  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 35.111,00 35.111,00 

    06029001 Delovanje ožjih delov občin 35.111,00 35.111,00 

                    

        016023     Četrtna skupnost Šentvid 13.862,00 13.712,00 

        
  

4020   Pisarniški in splošni material in 

storitve 

7.260,00 7.110,00 

        
  

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 

6.000,00 6.000,00 

        
  

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

0,00 0,00 

          4020 07 Računalniške storitve 0,00 0,00 

          4020 09 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.000,00 

          4020 99 Drugi splošni material in storitve 260,00 110,00 

        
  

4022   Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 

300,00 300,00 

          4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00 

          4022 06 Poštnina in kurirske storitve 0,00 0,00 

          4029   Drugi operativni odhodki 6.302,00 6.302,00 

          4029 05 Sejnine udeležencem odborov 5.760,00 5.760,00 

          4029 99 Drugi operativni odhodki 542,00 542,00 

                    

        016040     Glasilo ČS Šentvid-namenska 

sredstva 

6.000,00 6.000,00 

          4020   Pisarniški in splošni material in 

storitve 

6.000,00 6.000,00 

        
  

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 

6.000,00 6.000,00 

                    

        084011     Področje dejavnosti neprofitnih 

organizacij, društev, združenj in 

drugih-ČS Šentvid 

15.249,00 15.399,00 

        
  

4020   Pisarniški in splošni material in 

storitve 

15.249,00 15.399,00 

        
  

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 

300,00 300,00 

          4020 99 Drugi splošni material in storitve 14.949,00 15.099,00 
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SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A) 35.111,00 35.111,00 
          

          

SREDSTVA ZA IZVDBO MALEGA DELA ČS ŠENTVID (obv. 20 %)     5.650,00        5.650,00    

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je predlog za Malo delo ČS Šentvid za leto 2022 dala samo 

ga. Mlakar in sicer je predlagala sanacijo asfaltne prevleke v Ulici 15. maja, v delu ki je v lasti Mestne 

občine Ljubljana. 

 

Povedal je, da je namen malega dela, da Svet ČS na ta način uresniči izboljšave, ki sicer presegajo 

načrt osnovnega vzdrževanja premoženja MOL.  Tako je za leto 2021 načrtovana izgradnja otroškega 

igrišča v (ožjem) Šentvidu, lani je bilo popolnoma prenovljeno otroško igrišče pred GD Stanežiče-

Dvor, postavljen je bil fitnes center pri rugby igrišču, pa "Street Workout" pri nogometnem igrišču na 

Brodu.... 

 

V razpravi, ki je sledila so se navzoči strinjali, da se predlog Malega dela ga. Mlakar obravnava, kot 

pobudo, ki se jo naslovi na pristojni oddelek - Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL. 

 

Dogovorjeno je bilo tudi, da se o Malem delu Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2022 odloča na 

prihodnji seji. 

 

 

 

AD 6. 

Osnutek  finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 s planom malih del 

 

 

Predlog osnutka finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je 

priloga izvirniku tega zapisnika. 

Bili so tudi pozvani, da do 8. januarja 2021 podaje predloge za malo delo ČS Šentvid za leto 2023. 

 

Ker je predlog Osnutka finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2023 enak predlogu za 

leto 2022 je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 8/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme naslednji Osnutek finančnega načrta Četrtne skupnosti 

Šentvid za leto 2023: 

 
PPP/GPR/PPR   Postavka Konto   Naziv postavke Rebalans 

proračuna 

Finančni 

načrt 

                2021 2023 

                1 2 

5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID         

06  LOKALNA SAMOUPRAVA     35.111,00 35.111,00 

  0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 35.111,00 35.111,00 

    06029001 Delovanje ožjih delov občin 35.111,00 35.111,00 



 

9/12 

 

                    

        016023     Četrtna skupnost Šentvid 13.862,00 13.712,00 

        
  

4020   Pisarniški in splošni material in 

storitve 

7.260,00 7.110,00 

        
  

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 

6.000,00 6.000,00 

        
  

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

0,00 0,00 

          4020 07 Računalniške storitve 0,00 0,00 

          4020 09 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 1.000,00 

          4020 99 Drugi splošni material in storitve 260,00 110,00 

        
  

4022   Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 

300,00 300,00 

          4022 05 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00 

          4022 06 Poštnina in kurirske storitve 0,00 0,00 

          4029   Drugi operativni odhodki 6.302,00 6.302,00 

          4029 05 Sejnine udeležencem odborov 5.760,00 5.760,00 

          4029 99 Drugi operativni odhodki 542,00 542,00 

                    

        016040     Glasilo ČS Šentvid-namenska 

sredstva 

6.000,00 6.000,00 

          4020   Pisarniški in splošni material in 

storitve 

6.000,00 6.000,00 

        
  

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 

6.000,00 6.000,00 

                    

        084011     Področje dejavnosti neprofitnih 

organizacij, društev, združenj in 

drugih-ČS Šentvid 

15.249,00 15.399,00 

        
  

4020   Pisarniški in splošni material in 

storitve 

15.249,00 15.399,00 

        
  

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 

300,00 300,00 

          4020 99 Drugi splošni material in storitve 14.949,00 15.099,00 

                    

SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A) 35.111,00 35.111,00 
          

          

SREDSTVA ZA IZVDBO MALEGA DELA ČS ŠENTVID (obv. 20 %)     5.650,00        5.650,00    

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Dogovorjeno je bilo tudi, da se o Malem delu Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2023 odloča na 

prihodnji seji. 

 

 

AD 7. 

Pobude 
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1. Pobuda za zvišanje turistične takse 

 

Pobudo je  član Sveta, g. Jože Keber. 

Člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je prosil g. Kebra za kratko obrazložitev pobude in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je g. Keber umaknil pobudo. 

 

 

 

2. Prehod za pešce na Tacenski cesti 

Pobudo je vložil član Sveta, g. Jože Sever. 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in  ugotovil, da je o pobudi Svet že razpravljal ter posredoval 

predlog na OGDP MU MOL, da se prehod za pešce na Tacenski cesti prestavi ali ukine. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 9/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid na OGDP ponovno naslovi pobudo, da se prehod na 

Tacenski cesti (pri križišču z Arkovo ulico), ki se konča na zelenici v zasebni lasti, prestavi 

na primernejše mesto ali ukine. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Sanacija asfalta v ul. 15. maja 

Pobudo je vložila članica Sveta, ga. Doroteja Mlakar. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 10/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke in Oddelku za gospodarske 

dejavnosti in promet MU MOL predlaga, da ugotovi kakšno je stanje asfaltne prevleke v 

Ulici 15. maja in ustrezno ukrepa. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Postavitev prometnega znaka »Zavijanje desno kljub rdeči luči« 
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Pobudo je podal član Sveta, g. Alojz Hitij na sami seji. 

Povedal je, da spremembe Zakona o pravili cestnega prometa uvajajo s 1. 1. 2021 tudi možnosti 

postavitve znaka »dovoljeno zavijanje desno kljub rdeči luči« 

Predlagal je, da se tak znak postavi na križišču Celovške ceste s Kolesarsko potjo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Na glasovanje je dal predlog sklepa 11/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL 

predlaga da ob semaforju na Kolesarski poti v križišču s Celovško cesto postavi znak 

»Dovoljeno zavijanje desno, kljub rdeči luči«. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. Smrad iz Colorja Medvode 

G. Hitij je povedel, da je prejel številne pritožbe sokrajanov zaradi smradu, ki se širi iz obrata 

Color Medvode. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 12/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi pristojno inšpekcijsko službo, da preveri širjene 

smradu iz obrata Color Medvode v zgodnjih jutranjih urah (med 5. in 7. uro zjutraj) in 

ustrezno ukrepa. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. Priznanja in nagrade MOL 

G. Jože Sever je predlagal, da Svet Četrtne skupnosti Šentvid za nagrado Mestne občine Ljubljana 

predlaga Ženski pevskih zbor Svoboda pod vodstvom Milene Bras. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 13/13: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid za nagrado glavnega mesta Ljubljana predlaga KULTURNO 

DRUŠTVO - ŽENSKI PEVSKI ZBOR SVOBODA VIŽMARJE BROD. 

G. Jože Sever pripravi utemeljitev in pridobi ustrezno soglasje kandidata. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 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 


