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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: 900-79/2012-2 

Datum: 16. april 2012 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

10. seje sveta, ki je bila 3. aprila 2012 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: 

Marjeta Bilban, Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez 

Marn, Marija Merkun, Joţe Sever, Mateja Brus, Zvonimir Urbančič in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Ines Eberl, Robert Golavšek – oba Sluţba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Bogomir Polajnar in Verica Rutar 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika sveta 

3. Potrditev zapisnika 8. seje sveta ČS Šentvid 

4. Ustanovitev  Sosveta za varnost občanov 

5. Finančno poročilo za leto 2011 

6. Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2012 

7. Pobude občanov 

 

 

 

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. 

 

Prebral je predlagani dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

 

Odprl je razpravo o predlaganem dnevnem. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika sveta 

3. Potrditev zapisnika 8. seje sveta ČS Šentvid 

4. Ustanovitev  Sosveta za varnost občanov 

5. Finančno poročilo za leto 2011 

6. Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2012 
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7. Pobude občanov 

 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 1. 

Pobude članov sveta 

 

Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vloţili nobene pobude in zaključil s točko. 

 

 

 

AD 2. 

Poročilo predsednika sveta 

 

Predsednik sveta je člane sveta seznanil z naslednjimi aktivnostmi: 

 

 Nova proga LPP št. 15 – Staneţiče – Zg. Pirniče 

V mesecu decembru je bilo kar nekaj srečanj s predstavniki LPP in OGDP z namenom, da se 

določi potek nove avtobusne linije in postajališča avtobusa. 

 

3. januarja 2012 je začela nova proga dejansko obratovati, 5. pa je bila tudi svečana 

otvoritev. 

 

Vendar z otvoritvijo proge prizadevanja niso bila zaključena. Nadaljevali smo z urejanjem 

začasnih postajališč in končne postaje proge v Staneţičah. Ravno prejšnji teden so bili 

zaključeni (upajmo) zadnji dogovori v zvezi z obračališčem in postajališči. 

Dosegli smo, da se bo asfaltirala celotna ploščad pred gasilskim domom, označilo se bo 

obračališče, na prosti površini pa se bodo zarisala tudi parkirišča. Seveda se bo ustrezno 

uredila tudi prometna signalizacija (znaki), tako, da upamo, da se zaplet z lisičenjem tam 

parkiranih avtomobilov ne bo ponovil. 

Uspeli smo tudi, da so na OGDP uvrstili otroško igrišče pred gasilskim domom v svoj 

kataster otroških igrišč, nekaj igral bo popravljenih, tista, ki ne ustrezajo veljavnim 

standardom, pa bodo ostranjena. Uvrstitev v kataster pomeni tudi, da bo igrišče redno 

vzdrţevano (predvsem praznjenje košev). 

Nameščena bo tudi varnostna ograja – plot, ki bo vsaj deloma preprečil, da otroci stečejo na 

cesto. 

Ostala postajališča bodo urejena z provizorij platoji in info stebri. 

 

 

 Parkirišča na Prušnikovi 

V preteklem obdobju je bilo kar nekaj terenskih ogledov z načelnico OGDP, Ireno 

Razpotnik. Rezultat razgovorov in ogledov je bila odločitev, da se v delu od lekarne do 

Šentviške cerkve zarišejo parkirišča povsod kjer je to mogoče (zadostna širina pločnika in 

vozišča, uvozi…) Zaris parkirišč bo narejen, ko bo Elektro Ljubljana, ki je polagal kabel po 

Prušnikovi saniral cestišče. 

 

 Realizirana je bila osvetlitev prehoda za pešce pred OŠ Franca Rozmana Staneta.  
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 Srečali smo se z društvi s katerimi smo oblikovali program predstav v Ljudskem domu do 

konca junija 2012 in se pogovorili o naslednjih potrebnih korakih pri razvoju projekta 

"Oţivitve Ljudskega doma". 

Društva so bila na sestanku seznanjena z moţnostjo prodaje kart preko agencije Eventim. 

 

 Finančni načrt za leto 2011 je bil v celoti realiziran. Pripravljena so bila tudi zahtevana 

poročila (posebna točka dnevnega reda) 

 

 Sredi meseca marca smo izdali novo številko glasila Šentvid nad Ljubljano.  

Predsednik je člane sveta zaprosil, da uredniškemu odboru in vsem, ki se trudijo za izdaje 

časopisa pomagajo vsaj tako, da se odzovejo na e-mail ter  sporočijo ali so časopis prejeli ali 

ne. 

Za to številko je bilo zbranih  za 400 € oglasov, tako da je skupna številka do sedaj 1.500 €. 

Člane sveta je pozval, da se aktivneje vključijo v pridobivanje oglasov za časopis, saj bo le  

tako mogoče izvesti kakšen program več, kot ga omogočajo sedaj razpoloţljiva sredstva. 

 

 24. marca smo se vključili v vseslovensko akcijo "Očistimo Slovenijo v enem dnevu". 

V akcijo so je vključilo veliko število naših društev, našteli smo 360 prostovoljcev, če pa 

prištejemo še šole in vrtce (1859) pa impresivnih 2.200 udeleţencev. Zbranih je bilo 180 m3 

odpadkov. 

Udeleţence smo ob zaključku prireditve pogostili z golaţem, čajem in vinom ob pomoči kar 

nekaj donatorjev (natisnjen je bil tudi kupon);. 

 

Poudaril je, da imata za uspeh akcije največje zasluge Ines Eberl in Blaţ Gregorin. 

 

 Imeli smo nekaj srečanj na temo doma upokojencev na katerih je bila predstavljena zamisel 

gradnje doma dvema potencialnima investitorjema. 

 

G. Briški in g. Kregar sta članom sveta predstavila predstavitveno mapo zamisli gradnje 

doma upokojencev, tako kot sta se za nalogo zadolţila na 8. seji sveta. 

 

 Ga. Verica Rutar se je udeleţila predstavitve drţavnega prostorskega načrta za ljubljansko 

ţelezniško vozlišče.  

 

 14. marca je bila izvedena lutkovna predstava za otroke – KUD Unikat v okviru programa 

ČS 

 

 V februarju smo v dvorani Ljudski dom gostili 5. krog Slovenske boksarske lige 

 

 Sestali smo se s predstavniki SD Dolomiti z namenom, da jim pomagamo pri ureditvi 

lastninskih razmerij glede smučišča. Posledično smo bili tudi na sestanku pri Vodji oddelka 

za Šport MOL – Marku Kolencu. 

Izraţena je bila visoka stopnja pripravljenosti za pomoč pri ureditvi lastništva nad zemljišči, 

na katerih je smučišče. 

 

 Srečali smo se s predstavnico ŢOK Šentvid, ki nam je predstavila pomladno vseslovensko 

tekmovanje v odbojki, ki ga organizirajo v Šentvidu. Dogovorili smo se za sodelovanje in 

pomoč. 

 

 Potrebno je bilo kar nekaj intervencij, da je bil odstranjen kup gradbenega materiala pred 

adaptiranim objektom nasproti OŠ FRS. 
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Člani sveta so opozorili, da je bila intervencija inšpektorja samo delno uspešna, daj so bili 

odpadki prestavljeni na drugo, manj vidno stran objekta. Izražen je bil tudi pomislek, da je 

zunanje stopnišče objekta v skladu z gradbenim dovoljenjem. 

 

Dogovorjeno je bilo, da se ponovno obvesti inšpekcijske službe, tako glede odpadkov, kot 

tudi v zvezi z dvomom, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem. 

 

 V mesecu februarju smo se srečali predsedniki svetov ČS na temo novega pravilnika o 

razpolaganju s prostori MOL SLS 

 

 

 

 

AD 3. 

Potrditev zapisnika 8. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika 8. seje so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje predlog sklepa 8/2: 

 

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

predlagani obliki. 

 

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. 

Ustanovitev  Sosveta za varnost občanov 

 

V uvodu v točko je predsedujoči spomnil, da je o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov tekla 

razprava na zadnji seji (8.) sveta; 

 

Povedal je, da je v ustanovitvenem sklepu potrebno določiti: delovno področje in sestavo 

(večina članov mora biti iz sveta ČS) sosveta ter imenovati člane Sosveta. 

 

Predlagal je, da za delovno področje sosveta določi: 

Sosvet za varnost občanov Četrtne skupnosti Šentvid obravnava oceno varnostnih razmer, ki 

jo pripravi pristojna policijska postaja in na podlagi tega oblikuje predloge za odpravljanje 

vzrokov za kazniva dejanja ter pripravlja predloge dejavnosti z namenom odpravljanja 

oziroma zmanjševanja razlogov za pojav kaznivih dejanj. 

 

Predlagal, je da se k sodelovanju povabi: 

 
– Policijsko postajo Šiška ( 1 član) 

– OŠ Franca Rozmana Staneta (1 član) 

– OŠ Šentvid (1 član) 
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– OŠ Viţmarje – Brod (1 član) 

– OŠ Alojzija Šuštarja (1 član) 

– Gimnazijo Šentvid (1 član) 

– Klasično škofijsko gimnazijo 

– Vrtec Šentvid (1 član) 

 

Opozoril je, da v kolikor bi vsi povabljeni potrdili sodelovanje v Sosvetu, bi to pomenilo, da mora v 

Svetu ČS imenovati vsaj 9 članov Sosveta. 

Predlagal je, da zaradi dejstva, da odziva povabljenih ni mogoče predvideti in tako ni mogoče sprejeti 

dokončnega sklepa o ustanovitvi sosveta (sestava), da se dokončen sklep pa sprejme na prihodnji seji. 

 

Na glasovanje je dal naslednji predlog sklepa 8/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da k 

sodelovanju v sosvetu za varnost občanov ČS Šentvid povabi: 

 

– Policijsko postajo Šiška ( 1 član) 

– OŠ Franca Rozmana Staneta (1 član) 

– OŠ Šentvid (1 član) 

– OŠ Vižmarje – Brod (1 član) 

– OŠ Alojzija Šuštarja (1 član) 

– Gimnazijo Šentvid (1 član) 

– Klasično škofijsko gimnazijo 

– Vrtec Šentvid (1 član) 

 
 
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 5. 

Finančno poročilo za leto 2011 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil program realiziran  v celoti. Do večjih odstopanj je prišlo 

(pričakovano) pri realizaciji sejnin članom sveta, ki pa jih kljub naporu in prerazporejanju sredstev ni 

bilo mogoče realizirati, saj se proračunsko leto dejansko zaključi z začetkom decembra. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 

Ker ni bilo prijav k razpravi je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s Poslovnim poročilom ČS Šentvid za leto 2011 ter 

Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov ČS Šentvid za leto 2011. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2012 

 

 

Predlog izvedbena finančnega načrta sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2012 so člani sveta 

prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu je predsedujoči povedal, da predlog sledi usmeritvam, ki so se v preteklih leti izkazale za 

uspešne. Večja sprememba sta le dva dodatna programa "Projekt oţivitve Ljudskega doma" ter 

"Pomladna prireditev Četrtne skupnosti Šentvid". Da bi zagotovili potrebna sredstva, je bilo nujno 

zmanjšati nekatere postavke. 

 

V nadaljevanju je odprl razpravo. 

 

V razpravi, ki je sledila je bil finančni načrt nekoliko preoblikovan. Predsedujoči je zaključke 

razprave povzel v naslednji predlog sklepa 8/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2012 sprejme naslednji izvedbeni finančni načrt: 

 

  Naziv naloge / programa 

Planirani  
znesek €  
2012 

      

  Delovanje sveta ČS Šentvid 12.463,00 

  Izdatki za reprezentanco 1.000,00 

  Drugi splošni material in storitve 1.061,00 

  Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok) 300,00 

  
Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid 
nad Ljubljano" 

4.000,00 

  Sejnine članom sveta (odlok) 6.102,00 

      

  Program sveta ČS Šentvid 12.800,00 

      

I. ŠENTVIŠKI TEDEN 1.000,00 

  - Kulturne, zabavne in športne prireditve 1.000,00 

II. DNEVI ČS ŠENTVID 6.900,00 

  1. Športne aktivnosti in tekmovanja 2.700,00 

  - Balinanje 350,00 

  - Tenis  350,00 

  - Košarka (ŠD Šentvid) 250,00 

  - Košarka (ŢKK) 350,00 

  - Nogomet 350,00 

  - Odbojka - ţenske ekipe 350,00 

  - Rugby 350,00 

  - Smučanje/skoki 350,00 

      

  2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 2.150,00 

  - Gledališka igra 600,00 
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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. 

 

 

 

  - Slavnostna akademija 250,00 

  - Revija šentviških pevskih zborov 900,00 

  - Extempore 200,00 

  - Zgodovinska razstava 200,00 

      

  4. Otroške igre in delavnice 1.700,00 

  a) lutkovne predstave in animacijske delavnice  1.700,00 

      

  5. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 350,00 

  a) delavnice za otroke 350,00 

      

III. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 1.000,00 

  a) Novoletna obdaritev otrok z območja Šentvida 1.000,00 

  b) Novoletna obdaritev otrok z območja Staneţiče Dvor   

  c) Novoletna obdaritev otrok z območja Viţmarje - Brod   

      

IV. DAN POŢARNE VARNOSTI 1.500,00 

  a) Dan poţarne varnosti (Viţmarje) 300,00 

  b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid) 300,00 

  c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno) 300,00 

  
č) Prikaz uporabe ročnih gas. aparatov in gašenja začetnih poţarov 

(Staneţiče) 300,00 

  d) Prikaz gašenja manjših poţarov v gospodinjstvu (Gunclje) 300,00 

      

V. UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU 600,00 

  
a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu 

Staneţiče 300,00 

  b) ureditev obeleţja na OŠ Brod in Viţmarskem Taboru 300,00 

      

VII. DRUGI - DODATNI PROGRAMI 1.800,00 

  Projekt Oţivitev Ljudskega doma 400,00 

  Pomladna prireditev 1.400,00 

  VSE SKUPAJ 25.263,00 

 
Razpoloţljivo 25.307,00 

 
Razlika 44,00 
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Da bi bila izvedba finančnega načrta mogoča, je predsedujoči dal na glasovanje tudi naslednji 

predlog sklepa 8/6 : 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta Damijana Volavška, da v 

sodelovanju s strokovno službo izvede vse postopke, ki so potrebni za realizacijo izvedbenega 

načrta sveta Četrtne skupnosti 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 7. 

Pobude občanov 

 

 

 

1. ČS Vič – nesorazmerne kazni 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/7: 

 

Svet ČS Šentvid podpira pobuda sveta Četrtne skupnosti Vič za odpravo nesorazmerno 

visokih kazni za kolesarje. 

 

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. Neurejene bankine – Taborska cesta 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo za ureditev bankine na Taborski 

cesti. 

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

zagotovi ustrezno odvodnjavanje na Taborski cesti. 

 

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. Otroško igrišče v Staneţičah 

 



 

9/11 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Predsedujoči je opozoril, da je o tematiki poročal v okviru poročila predsednika in da je zadeva 

urejena. 

 

4. Proga 15 na Brodu 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je trenutna rešitev poteka linije 15, kot tudi linije 8 

optimalna, glede na dane možnosti. 

 

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. Deponija v Staneţičah 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/10: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ni udeležen v postopku izdajanja dovoljenj za obratovanje 

in tudi nima pristojnosti presojati strokovnost organov, ki so ta dovoljenja izdali. 

Prav tako Svet Četrtne skupnosti Šentvid ne more ugibati o poslovnih namerah 

gospodarskih subjektov na področju Četrtne skupnosti Šentvid. 

Pristojnemu inšpekcijskemu organu se naslovi prošnja, da preveri, ali v pobudi omenjeno 

podjetje deluje v skladu z obratovalnim dovoljenjem. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

6. "Leţeči policaj" na Kolesarski poti  

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo za postavitev hitrostne ovire 

(grbine) na Kolesarski poti v Guncljah. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da ne pozna dovolj dejstev, da bi se do pobude lahko 

opredeli, zato pobudo odstopa v reševanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

pri MS MOL. 

 

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. 

 

 

7. Hitrostne ovire – Cesta na Poljane 

  

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa8/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo za postavitev hitrostnih ovir (grbin) 

na Cesti na Poljane. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da ne pozna dovolj dejstev, da bi se do pobude lahko 

opredeli, zato pobudo odstopa v reševanje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

pri MS MOL. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

PROTI je glasoval 1 član sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. Novo postajališče LPP 15 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo za postavitev novega postajališča 

proge LPP 15 in jo načeloma podpira, saj je bilo postajališče v prvotnih načrtih tudi 

predvideno, žal pa izvedba ni bila možna saj Mestna občina Ljubljana v tem delu ne 

razpolaga z zadostnimi zemljišči. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

9. Novo postajališče LPP 8 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/14: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo, da se na Tacenski cesti zagotovi 

dodatno postajališče proge LPP 8. Pobudo podpira, zato bo LPP d.o.o. predlagal, da 

ponovno preveri možnost postavitve postajališče pred Tacenskim mostom. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. Kitajci – neurejena okolica 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pobudo anonimnih sosedov objekta Prušnikova 86 

posreduje pristojni inšpekcijski službi. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

11. Obrez dreves v med Sedejevo in Kurirsko ulico 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 8/16: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da se je do podobne pobude že opredelil 

pozitivno in poziva pristojni oddelek, da izvede obrez očitno previsokih dreves. 

 

 

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 


