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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: 900-162/2013-2 

Datum: 6. september 2013 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v četrtek, 5. septembra 2013, s pričetkom 

ob 18.00 uri na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid – prostori SLS Prušnikova 106, Ljubljana-Šentvid 

 

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

 

Navzoči člani Sveta: 

Matjaž Briški,  Blaž Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Verica Rutar, 

Jože Sever, Mateja Brus, Jure Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

Ostali navzoči:  

Simona Križanec in Robert Golavšek – oba MOL Služba za lokalno samoupravo. 

 

Izostanek so opravičili: 

Marjeta Bilban in Zvonimir Urbančič  

 

Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Potrditev Cenika oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" ČS Šentvid 

2. Potrditev Programa zbiranja namenskih sredstev za izvajanje aktivnosti, prireditev in 

programov ČS Šentvid. 

3. Mnenje ČS glede odstopa enega prostora za delovanje knjižnice 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče ter ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov sveta, 

da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predlagana je bila razširitev dnevnega reda in sicer na temo problematike povezane z družino 

Strojan. 

Predsedujoči je opozoril, da se v skladu s 57. členom poslovnika MS MOL, o dnevnem redu izredne 

seje ne razpravlja in ne glasuje. 

 

Člani sveta so se zedinili, da se redna seja skliče v kratkem. Člani sveta pisno predstavijo 

problematiko in predlagajo rešitve. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev Cenika oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" ČS Šentvid 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu je predsedujoči povedal, da je svet že sprejel predlog Cenika oglasnega prostora v glasilu 

"Šentvid nad Ljubljano" ČS Šentvid. Ta je bil posredovan županu, saj mora ta pred dokončnim 

sprejemom cenika, dati predhodno soglasje. Po prejemu soglasje se cenik tudi formalno sprejme na 

seji sveta. 
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Na glasovanje je dal naslednji sklep 1/6I: 

 

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

(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 5. člena Navodila o lastni 

dejavnosti Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana številka 410-210/2011-1 s 1. 7. 

2011 svet Četrtne skupnosti Šentvid, po predhodnem soglasju župana Mestne občine 

Ljubljana, na svoji 6. izredni seji, dne 5. septembra 2013 sprejme 

 

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA V GLASILU "ŠENTVID NAD LJUBLJANO" 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

I. 

 

Cene objave oglasov v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" Četrtne skupnosti Šentvid Mestne 

občine Ljubljana za standardne formate znašajo: 

Standardni 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 oglasa za nestandardni format se izračuna po formuli: 

» cena oglasa  =  cena celotne strani  x (velikost oglasa / velikost cele strani) «.  

 

II. 

 

Ta cenik začne veljati z dnem sprejema sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

III. 

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. 410-210/2011-2 s 27. 10. 2011. 

 

 

  

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev Programa zbiranja namenskih sredstev za izvajanje aktivnosti, prireditev in 

programov ČS Šentvid. 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da za Program zbiranja namenskih sredstev velja enako, ko 

je bilo povedano za Cenik in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/6I: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid v skladu s svojimi pooblastili izvaja različne aktivnosti in 

programe namenjene prebivalcem Četrtne skupnosti Šentvid.  
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Z namenom, da se razširi obseg in kvaliteta teh aktivnosti in programov, svet Četrtne 

skupnosti Šentvid začenja postopek zbiranja donatorskih sredstev. 

Tako zbrana donatorska sredstva bodo porabljena strogo namensko za izvajanje aktivnosti in 

prireditev Četrtne skupnosti Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 3. 

Mnenje ČS glede odstopa enega prostora za delovanje knjižnice 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je Služba za lokalno samoupravo zaprosila za mnenje 

glede odstopa enega prostora na naslovu Prušnikova 106 za delovanje knjižnice, ki se loteva prenove 

svojih prostorov in bi del dejavnosti rada preselila v enega od prostorov MOL Službe za lokalno 

samoupravo.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je to strnil v naslednji predlog sklepa 3/6I: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da bi predlagana uporaba prostora moteče vplivala na 

delovanje pisarne četrtne skupnosti. Ugotavlja tudi, da bi bilo prostor težko nadomestiti v 

primerih sicer občasne a redne rabe (volitve, srečanja z društvi, priprava dedka mraza in 

drugih prireditev ČS). 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, Svet ni naklonjen zamisli. 

 

 

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 ugotovi, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


