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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: 900-25/2013-2 

Datum: 06. februar 2013 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

18. seje sveta, ki je bila 05. februarja 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: 

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

Polajnar, Verica Rutar , Jože Sever, Zvonimir Urbančič,  Jure Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Ines Eberl, Robert Golavšek, Simona Križanec – Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:  

Boštjan Juvančič, Janez Marn in Mateja Brus 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid 

4. Poročilo o prejeti zahtevkih za informacije javnega značaja 

5. Pobude občanov 

 

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. 

 

V nadaljevanju je prebral zgornji predlog dnevnega reda in predlagal razširitev dnevnega reda in 

sicer s točkama: 

  

5. Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2012 

6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov ČS Šentvid za leto 2012 

 

točka 5. pa postane 7. točka dnevnega reda. 

 

Razširitev je predlagal, ker v času sklica seje še ni bilo pripravljeno navodilo za sestavo omenjenih 

poročil, je pa poročila potrebno oddati do konca februarja 2013. 

Predlog obeh poročil so člani sveta prejeli po e-pošti. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
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Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid 

4. Poročilo o prejeti zahtevkih za informacije javnega značaja 

5. Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2012 

6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnih programov in podprogramov ČS Šentvid za leto 2012 

7. Pobude občanov 

 

 

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 17. 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 18/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 17. 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. 

 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je ugotovil, da sta bili posredovani dve pobudi. 

Prvo pobudo je podal g. Sever, nanaša se na državni lokacijski načrt, ki predvideva povezavo 

Stanežič z Medvodami. Četrtna skupnost Šentvid se bo aktivno vključila in si prizadevala, za 

čimprejšnje izvajanje del.  

 

Drugo pobudo je dal g. Volavšek, nanaša se na prireditev Četrtne skupnosti Šentvid, Jesensko 

srečanje. Povedal je, da se prireditev prestavlja na pomlad, začetek maja, ter vse povabil k 

sodelovanju pri organizaciji. 

 

 

 

AD 3. 

Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid 
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Kot je bilo dogovorjeno na prejšnjih sejah, se je Komisija za urejanje prostora, varovanje okolja in 

promet sestala 15. januarja 2013 in iz predlogov članov sveta in komisije sestavila nekaj predlogov 

za razgovor o prostorskem načrtu MOL. Zabeležko so člani sveta prejeli z gradivom in je sestavni del 

originala tega zapisnika. 

Predsednik je prosil predsednika komisije, g. Bogomira Polajnarja, da predstavi zaključke komisije. 

Gospod Polajnar je besedo predal g. Briškemu, ki je predstavil predloge. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa 18/3: 

 

Komisija za urejanje prostora, varovanja okolja in promet bo pregledala vse pripombe na 

razgrnitev prostorskih načrtov, ki jih bo v 14 dneh pripravila strokovna služba ČS Šentvid.  Do 

naslednje seje se pripravi dokument z vsemi predlogi, ki se jih bo posredovalo pristojnim 

službam. 

 

 

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. 

Poročilo o prejetih zahtevkih za informacije javnega značaja 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da po določilih zakona, ki ureja področje informacij 

javnega značaja, je svet Četrtne skupnosti Šentvid vsako leto dolžan oddati poročilo o prejetih 

zahtevkih za informacije javnega značaja. Glede na to, da so v veliki večini vse informacije javnega 

značaja objavljene na spletni strani in teh zahtevkov ni bilo  

 

Je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 18/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v letu 2012 ni prejel zahtevkov za izdajo 

informacij javnega značaja. 

 

 

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. 

Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2012 

 

Predlog poslovnega poročila so člani sveta prejeli po e-posti, papirno obliko pa na seji. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu poslovnega poročila. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 18/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2012 v predlagani 

obliki. 
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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 6.  

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnih programov in podprogramov ČS Šentvid za leto 2012 
 

Predlog poslovnega poročila so člani sveta prejeli po e-posti, papirno obliko pa na seji. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu poslovnega poročila. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 18/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na 

nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ČS Šentvid 

za leto 2012  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 7. 
Pobude občanov 

 

 

1. Sprememba poteka proge LPP 15 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa 18/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je že v jeseni 2012 posredoval mnenje LPP, da glede na 

podatke o uporabi postajališča pri čistilni napravi, ne nasprotuje spremembi poteka proge 

LPP 15 po Martinovi poti. 

Mnenje se pošlje ponovno s prošnjo za čim hitrejši odgovor. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Avtobusna povezava Vižmarje-Brod in Ježica/Dunajska c. 
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Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa 18/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da se je na pobudo že odzval LPP d.o.o. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Varnostno ogledalo – Prušnikova 102 

 

Ker je bila pobuda podana ustno, jo je predsedujoči predstavil navzočim članom sveta. 

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa 18/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se zaradi novega prometnega režima 

(parkiranja) in križanja s šolsko potjo vizavi izvoza iz dvorišča stavbe na Prušnikovi ulici 

102, postavi varnostno ogledalo. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Razširitev pokopališča v Šentvidu 

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa 18/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da : 

1. se pokopališče in zemljišča v okolici pokopališča nahajajo v vodovarstvenem območju 

VVO IIB. Za ta območja Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS 120/2004, 7/2006, 1/2012  in 44/2012) 

v 6. členu prepoveduje izgradnjo pokopališč in spremljajočih objektov. 

 

2. za zemljišče v okolici pokopališča je s Prostorskim načrtom MOL je opredeljena 

namenska raba ZDd – druge zelene površine, tako da brez spremembe namembnosti 

zemljišča, širitev pokopališča ni možna. 

 

Iz navedenega svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v skladu z veljavno zakonodajo 

in predpisi, pokopališča v Šentvidu ni mogoče širit. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan iz naključil sejo. 

 

 

Zapisala: 

Robert Golavšek in 

Ines Eberl 

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


