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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: 900-132/2013-2 

Datum: 26. junij 2013 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

20. seje sveta, ki je bila 20. junija 2013 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, Joţe Sever,   

Mateja Brus  in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Peter Kovač – Policijska postaja Šiška, Janez Perko – krajan, Robert Golavšek, Simona Kriţanec – 

Sluţba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:  

Bogomir Polajnar, Verica Rutar in Jure Vidmar 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

4. Predlog za začetek postopka zbiranja donatorskih sredstev za programe ČS 

5. Predlog spremembe cenika oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" 

6. Pobude občanov 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in gosta s policijske postaje Šiška ter  ugotovil, da 

je navzočih  9 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je predstavil predlog dnevnega reda in  predlagal je da se vrstni red točk dnevnega reda 

zamenja in sicer tako, da 3. točka postane prva, ostale pa se ustrezno preštevilčijo, glede na to, da je 

na seji prisoten predstavnik Policijske postaje Šiška, ki je bil povabljen ravno zaradi obravnave 

tematike pod 3. točko dnevnega reda. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda 

 

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

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 19. seje sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 5. izredne seje sveta ČS Šentvid 

4. Predlog za začetek postopka zbiranja donatorskih sredstev za programe ČS 
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5. Predlog spremembe cenika oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid "Šentvid nad 

Ljubljano" 

6. 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. 

 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je  pobudo  Matjaţ Briški vloţil ţe v mesecu aprilu, a 

ker do današnje seje ni bilo redne seje, jo obravnavamo na današnji seji. 

 

Pobuda je bila članom sveta posredovana v elektronski obliki, papirno kopijo pa so člani sveta prejeli 

pred sejo. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pri razreševanju problematike v zvezi z romsko druţino Strojan svet 

Četrtne skupnosti Šentvid tesno sodeluje s policijsko postajo Šiška, natančneje z Vodjo varnostnega 

okoliša g. Petrom Kovačem, ki je tudi gost seje. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči zaprosil g. Briškega, da na kratko povzame pobudo. 

G. Briški je predstavil pobudo in posebej izrazil zaskrbljenost, ker kaţe da se romsko naselje širi 

izven območja, ki jim je bilo dodeljeno. 

 

G. Kovač je povedal, da so s problematiko seznanjeni saj redno izvajajo nadzor, vendar lahko 

represivno ukrepajo le na podlagi prijave lastnika zemljišča. 

Večina kršitev, ki jih policija opazi, je v pristojnosti inšpekcijskih sluţb, ki pa kljub prijavi ne 

ukrepajo. 

 

Sledila je razprava, ki jo je predsedujoči povzel v naslednji predlog sklepa 20/2: 

 

Četrtne skupnosti Šentvid pošlje Ministrstvu za obrambo RS in  Mestnimi inšpekcijskimi 

sluţbam dopis s katerim se jih seznani s problematiko, ki jo zaznavamo na območju kjer ţivi 

druţina Strojan ter v okolici tega območja. 

Zaprosi se jih, da stanje preverijo na terenu, ukrepajo v okviru pristojnosti in o tem obvestijo 

svet Četrtne skupnosti 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 2. 

 

Potrditev zapisnika 19. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 
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Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 20/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 19. 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. 

Potrditev zapisnika 5. izredne 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 20/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. 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 4. 

Predlog za začetek postopka zbiranja donatorskih sredstev za programe ČS 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se je ţe lansko leto zgodilo, da s potencialnimi donatorji 

ni bilo mogoče doseči dogovora o doniranju sredstev, ker preprosto ni bilo urejena formalna plat 

pridobivanja donatorskih sredstev. 

 

Predlagal je, da si svet Četrtne skupnosti Šentvid odpre moţnost pridobivanja donatorskih sredstev, 

tako da uredi potrebne formalne podlage  in morda bolj aktivno pristopi k iskanju donatorjev za 

letošnjo jesensko prireditev in morda tudi za druge programe. 

 

Predsedujoči je pozval k razpravi. 

 

Po kratki razpravi je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 20/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid izvaja različne aktivnosti, prireditve in programe namenjene 

prebivalcem Četrtne skupnosti Šentvid, ki se financirajo iz rednih proračunskih sredstev.  

Z namenom, da se razširi obseg in kvaliteta aktivnosti, prireditev in programov, svet Četrtne 

skupnosti Šentvid začenja postopek zbiranja donatorskih sredstev. Četrtna skupnost bo za 

donatorska sredstva zaprosila tako fizične kot tudi pravne osebe z območja Četrtne skupnosti 

Šentvid. 

Tako zbrana donatorska sredstva bodo porabljena strogo namensko in le v višini zbranih 

sredstev za izvajanje aktivnosti, programov in prireditev Četrtne skupnosti Šentvid in sicer: 

- za športne aktivnosti in tekmovanja 
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- za kulturne prireditve 

- za prireditve in počitniške dejavnosti za otroke  

- za dneve poţarne varnosti 

- za akcije čiščenja in urejanja okolja 

- in druge programa in aktivnosti, ki jih bo s sklepom določil svet ČS. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid, v skladu s šestim odstavkom 15. člena Odloka o proračunu 

Mestne občine Ljubljana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/2012), predlaga Ţupanu Mestne 

občine Ljubljana, da potrdi navedeni program zbiranja donatorskih sredstev za kritje stroškov 

izvajanja aktivnosti in programov Četrtne skupnosti 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. 

Predlog spremembe cenika oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" 

 

 

Predlog spremenjenega cenika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

V predlogu ni zvišanja cen, temveč gre za odpravo nekonsistentnosti cenika. Izkazalo se je, da v 

ceniku, ker pač svet ni dovolj poznal problematike, sprejel napačne mere formatov. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA20/6: 

 

Na podlagi 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 50/2007 in 61/2008) in 5. člena Navodila o lastni dejavnosti Četrtne 

skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana številka: 410-210/2011-1  z dne 1. julija 2011) je 

svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejel 

 

PREDLOG CENIKA OGLASNEGA PROSTORA V GLASILU "ŠENTVID NAD 

LJUBLJANO" ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

I. 

 

Tipski format Velikost v mm (š x v) 
CENA V EUR 

(brez DDV) 

1/1 - Zadnja stran  180 x 268 500,00 

1/2 - Zadnja stran  90 x 268 / 180 x 134  250,00 

1/4 - Zadnja stran  45 x 268 / 180  x 67 / 90 x 134 125,00 

1/1 - Notranja stran  180 x 268 400,00 

1/2 - Notranja stran  90 x 268 / 180 x 134  200,00 

1/4 - Notranja stran  45 x 268 /  180  x 67 /90 x 134 100,00 

 

Cena objave oglasov, katerih velikost se razlikuje od zgoraj določene se izračuna po formuli: 

 

Cena oglasa  =    Cena celotne strani  x (velikost oglasa / velikost cele strani)  

 

 

 

II. 
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Ta cenik začne veljati, ko ga, po predhodnem soglasju ţupana Mestne občine Ljubljana 

sprejme svet Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

III. 

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik z dne 27.10. 2011 št. 410-210/2011-2. 

 

 

 

 

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 6. 

Pobude občanov 

 

1. Problematika Podgorske ceste 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Ker se je seje udeleţil tudi Janez Perko, ki je avtor pobude, ga je predsedujoči prosil, da predstavi 

problematiko opisano v pobudi.  

Ta je opozoril, da je zapis o obstoju ceste datira iz leta 1913/14, sledijo pa mu številni drugi 

zapisi, ki omenjajo to cesto kot prometno zelo pomembno v tedanji časih. Ţal lastništvo ni bilo 

zemljiško-knjiţno urejeno, kar je tudi razlog za teţave z zemljiško knjiţno lastnico dela te ceste. 

O zadevi je odločalo tudi Ustavno sodišče RS, ki je Mestni občini Ljubljana naloţilo, da zadevo 

ustrezno uredi. 

 

Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL za celovito informacijo glede problematike Podgorske ceste, kot tudi moţnih in 

morda izbranih rešitev. 

Na podlagi pridobljene informacije se bo svet Četrtne skupnosti Šentvid odločal za 

morebitne nadaljnje ukrepe. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. Hitrostne ovire na Viţmarski poti 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za informacijo zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti 

in promet MU MOL. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Vzdrţevanje ceste - Medno 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  ugotavlja, da ne razpolaga s sredstvi za urejanje javnih 

prometnih površin. 

 

Za informacijo o postopku ureditve lokalne ceste na strošek zainteresiranih krajanov 

zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. 

 

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. Izgradnja javne kanalizacije – C. Andreja Bitenca 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  zaprosi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. za informacijo o 

terminskem načrtu izgradnje kanalizacije na območju Prţana. 

 

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. Zamašitev potoka v Staneţičah 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/10: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet s prošnjo za takojšnje ukrepanje. 

 

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. Dodatna osvetlitev – hotel Medno 
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Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/11: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  posreduje pobudo Oddelku za gospodarske dejavnosti in 

promet s priporočilom, da se dodatna osvetlitev nemudoma izvede oziroma, če to ni 

mogoče, uvrsti v načrt del za leto 2014. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. Postavitev varnostnega ogledala 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/12: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid  podpira pobudo stanovalcev objekta Celovška cesta 334 in 

336 ter  Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da se varnostno ogledalo 

postavi. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. Asfaltiranje makadamske poti C. na poljane / Ul. Bratov Komelj 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/13: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je asfaltiranje v pobudi omenjene makadamske ceste ţe 

pred časom predlagal, kot moţno razbremenitev Ceste na poljane, zato pobudo podpira in 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da asfaltiranje omenjene ceste 

predvidi v načrtu del za leto 2014. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. Ureditev varnega prehoda čez  Ul. Bratov Komelj 

 

Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je opozoril, da pobuda datira v leto 2012. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/14: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo v delu, da se ustrezno uredijo prehodi za 

pešce, saj teh na tem predelu ulice ni.  

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se zaprosi, da poda mnenje, ali naj se 

predlagani prehodi za pešce izvedejo kot nadvišani prehodi za pešce. 

 

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 


