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ZAPISNIK
6. seje sveta, ki je bila 23. junija 2011 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, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Joţe Sever, Jure Vidmar in
Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek – Sluţba za lokalno samoupravo (koordinator ČS)
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Marjeta Bilban, Bogomir Polajnar, Verica Rutar in Mateja Vertačnik.

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika sveta
Potrditev zapisnika 5. seje sveta ČS Šentvid
Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano'
a) Program zbiranja donatorskih sredstev
b) Cenik oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" - predlog
5. Pobude občanov
1.
2.
3.
4.

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 8 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 in takoj predlagal, da se
dnevni red dopolni s točko dnevnega reda "Pooblastilo javnim usluţbencem za izvajanje nalog za ČS
Šentvid" in sicer tako, da se točka uvrsti za 4. točko dnevnega reda, sedanja 5. točka pa postane 6.
točka dnevnega reda.
Odprl je razpravo o predlaganem dnevnem redu in predlagani dopolnitvi tega.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika sveta
Potrditev zapisnika 5. seje sveta ČS Šentvid
Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano'
a) Program zbiranja donatorskih sredstev
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b) Cenik oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" – predlog
5. Pooblastilo javnim uslužbencem za izvajanje nalog za ČS Šentvid
6. Pobude občanov

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
G. Sever se je prijavil k besedi z ţeljo da obrazloţi svoje glasovanje.
Povedal je, da se ne strinja, da je seja sklicana na pomemben verski praznik in istočasno le dva dni
pred drţavnim praznikom. Izrazil je tudi nestrinjanje s tem, da je bilo dodatno gradivo za sejo
razdeljeno pred pričetkom seje, saj bi, po njegovem mnenju, to lahko bilo posredovano po pošti.
Menil je tudi, da je vabilo za sejo prišlo prepozno, saj je bilo to oddano na pošto v petek 17. junija,
člani sveta pa so pošto prejeli v ponedeljek 20. junija. Predlagal je, da se seja prestavi.
Po odhodu g. Severja je predsedujoči ugotovil, da svet ni več sklepčen in je zato prekinil sejo.
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NADALJEVANJE 6. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID 30. 6. 2011.

Nadaljevanje 6. seje je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid, g. Damijan Volavšek, ki je
sejo tudi vodil. Nadaljevanje 6. seje je sveta Četrtne skupnosti Šentvid je bilo sklicano za 30. 6. 2011
s pričetkom bo 18. uri v prostorih MOL Sluţbe za lokalno samoupravo, Prušnikova ul. 106,
Ljubljana.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Marjeta Bilban, Blaţ Gregorin, Janez Marn, Marija Merkun, Verica Rutar, Joţe Sever, Jure Vidmar
in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Ines Eberl in Robert Golavšek – oba Sluţba za lokalno samoupravo MU MOL.
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Matjaţ Briški, Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič, Bogomir Polajnar in Mateja Vertačnik.

V uvodu v sejo, je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je od 15 članov sveta prisotnih 8
članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.
Predsedujoči je pojasnil okoliščine, ki so narekovale, da se seja prekine in navzoče seznanil z
dnevnim redom, ki je bil sprejet v prvem zasedanju 6. seje sveta.

AD 1.
Pobude članov sveta
Predsedujoči je ugotovil, da v roku (5 dni pred sejo) člani sveta niso vloţili nobene pobude oziroma
vprašanja. Je pa g. Sever pred samo sejo predloţil pisno pobudo (ta je v prilogi izvirnika zapisnika),
da se za parcelne št. 1507, 1508/1, 1508/2, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1508/8, 1508/9, 1508/10 in
1509/2, vse v K.O. Viţmarje, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora ŠE-694 spremeni namembnost.
Ta naj se spremeni tako, da je na teh parcelah dovoljena gradnja, samo za dom starejših občanov in
delno za varovana stanovanja.
Predsedujoči je prosil g. Severja, da predstavi pobudo.
V razpravi, ki je sledila je bil izpostavljen pomislek, kljub podpori zamisli, da se na omenjenih
zemljiščih izgradi dom starejših občanov in/ali varovanja stanovanja, da se s tako ozko opredelitvijo
namembnosti zemljišč lastnikom zemljišč omejuje pravica razpolaganja z zemljišči. Gre torej za
pomembno odločitev, ki jo je teţko sprejeti v tako kratkem času (pobuda je bila predstavljena na seji,
brez predhodnega gradiva), bilo bi pa tudi prav, da o pobudi odloča svet na seji, ki ni na robu
sklepčnosti.
V zaključku razprave so se navzoči zedinili, da se o pobudi odloči na korespondenčni seji.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/6:
Predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid skliče korespondenčno sejo v roku enega tedna.
Seja traja 14 dni.
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Člani sveta odločajo o naslednjem predlogu sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga županu MOL g. Zoranu Jankoviću, da predlaga
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana spremembo občinskega prostorskega načrta MOL
za parcelne št. 1507, 1508/1, 1508/2, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1508/8, 1508/9, 1508/10 in 1509/2,
vse v K.O. Vižmarje, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora ŠE-694. Namembnost naj se
spremeni tako, da je na teh parcelah dovoljena gradnja, samo za DOM STAREJŠIH
OBČANOV in delno za varovana stanovanja.
O predlogu sklepa se glasuje pisno, po pošti.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Poročilo predsednika sveta
Predsednik sveta g. Damijan Volavšek je podal poročilo o glavnih dogodkih od zadnje seje sveta.
Povedal je:
V sredo 22. junija 2011 je izšla prva številka glasila "Šentvid nad Ljubljano" pod okriljem
Četrtne skupnosti Šentvid. Zaradi omejenega časa je bilo odločeno, da bo glasilo obsegalo le
8 strani, zato so bili potrebni številni, včasih tudi neljubi, kompromisi.
Mislim, da je na mestu, da se zahvalimo uredniškemu odboru, ki je uspel izdati glasilo kljub
zelo napetim rokom.
Kot je bilo najavljeno, smo se 16. maja srečali z ţupanom Zoranom Jankovičem. Podrobnosti
lahko preberete v zabeleţki.
Konec maja je bila asfaltirana Pot k Igrišču, ţal samo v delu, ki je v lastništvu MOL.
Prizadevali si bomo, da se uredi vsaj peš prehod do telovadnice Gimnazije Šentvid.
V ponedeljek 27. junija je bila lansirana naša nova spletna stran. Ţal je zmanjkalo časa, da bi
izbrusili vse detajle, to načrtujemo v prihodnjem tednu, vseeno pa vas vabim, da jo obiščete
na naslovu http://www.cs-sentvid.si/.
Povezava bo vzpostavljena na spletni strani MOL-a, ki jo nameravamo, vsaj v prehodnem
obdobju, ravno tako sproti posodabljati, pač v okviru moţnosti, ki jih nudi.
V četrtek 16. junija je bilo izvedeno malo delo, ki smo ga načrtovali za letošnje leto –
ureditev odrske razsvetljave v Ljudskem domu. Skupaj z ozvočenjem, ki ga je k opremi
doma primaknila sluţba za lokalno samoupravo MOL, je bila nova sodobna tehnika prvič
uporabljena in preizkušena na predstavi Šodr teatra – To so gadi, v soboto 18. junija 2011.
Predsedniki svetov smo se ponovno sestali s podţupanom Janijem Möderndorferjem. Glavne
teme so bile: novi projekti na področju zbiranja komunalnih odpadkov in delo mestnega
redarstva. Več ste si lahko prebrali v zabeleţki, ki ste jo dobili z dodatnim gradivom.
Na poziv Mestnega redarstva smo poslali predloge za lokacije za postavitev merilcev hitrosti
(radarjev).
Pregledali in dopolnili smo, v skladu s sprejetim sklepom, ki opredeljuje prioritetne naloge,
seznam prioritetnih nalog, ki nam je bil poslan v preverbo.
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AD 3.
Potrditev zapisnika 5. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika 5. seje so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 3/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano'
a) Program zbiranja donatorskih sredstev
V uvodu v točko je predsedujoči pojasnil, da so tako zbrana sredstva namenjena izključno
financiranju stroškov povezanih z izdajanjem glasila, donator pa ne dobi nobene protivrednosti, če
izvzamemo objavo o doniranju, če se z njo seveda donator strinja.
V nadaljevanju je predsedujoči prebral predlog sklepa in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 4/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je v skladu z Zakonom o medijih izdajatelj medija – glasila
Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", registriranega pri Ministrstvu za kulturo
vlade Republike Slovenije.
Z namenom, da se glasilo, ki obvešča prebivalce četrtne skupnosti o zadevah pomembnih za
četrtno skupnost, ne bi financiralo izključno iz proračunskih sredstev, oziroma bi tako dvignili
kvaliteto in obseg glasila ter povečali število letnih izdaj glasila, želi svet četrtne skupnosti
zbirati donatorska sredstva fizičnih in pravnih oseb. Tako zbrana donatorska sredstva so
strogo namenska za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajanje glasila
"Šentvid nad Ljubljano".
Svet Četrtne skupnosti Šentvid v skladu s šestim odstavkom 15. člena Odloka o proračunu
Mestne občine Ljubljana za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/2011) predlaga županu Mestne
občine Ljubljana, da potrdi navedeni program zbiranja donatorskih sredstev za kritje stroškov
izdajanja glasila Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano".
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
5/11

b) Cenik oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" – predlog
V uvodu je predsedujoči povedal da je druga, izvenproračunska, moţnost financiranje glasila trţenje
oglasnega prostora v glasilu. V ta namen mora svet četrtne skupnosti sprejeti navodilo o izvajanju
lastne dejavnosti ter cenik oglasnega prostora.
Oba gradiva v obliki predloga so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 5/6:
Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/2007 in 61/2008) je Svet Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine
Ljubljana na svoji 6. seji, dne 30. 6. 2011 sprejel

NAVODILO O IZVAJANJU LASTNE DEJAVNOSTI
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

1. člen
(namen navodila)
S tem navodilom se določa vrsta lastne dejavnosti, način opravljanja lastne dejavnosti, okvirni
način oblikovanja cen in izkazovanje prihodkov in odhodkov ter drugi elementi lastne
dejavnosti Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana.
2. člen
(vrsta lastne dejavnosti)
Lastna dejavnost obsega prodajo oglaševalskih storitev o okviru izdajanja Glasila Četrtne
skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano".
3. člen
(prihodki in odhodki lastne dejavnosti)
Prihodki lastne dejavnost so namenski prihodki, ki se namenijo za pokrivanje odhodkov iz
naslova:
- materialnih stroškov in drugih stroškov, povezanih z opravljanjem lastne dejavnosti,
- pogodbe o delu, avtorske pogodbe oziroma dela preko študentske napotnice z izvajalci
nalog lastne dejavnosti.
4. člen
(pravilna uporaba sredstev lastne dejavnosti)
Za uporabo sredstev iz naslova lastne dejavnosti se uporabljajo pravila, ki so določena z
zakonom, ki določa izvrševanje proračuna in pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna.
5. člen
(cenik lastne dejavnosti)
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Cenik lastne dejavnosti sprejme Svet Četrtne skupnosti Šentvid, po predhodnem soglasju
župana Mestne občine Ljubljana.

6. člen
(element za oblikovanje cen)
Osnovni element za oblikovanje cen oglasov v glasilu Šentvid nad Ljubljano je velikost oglasa.
7. člen
(izkazovanje lastne dejavnosti)
Prihodki in odhodki iz naslova lastne dejavnosti se izkazujejo kot posebne proračunske
postavke, ki morajo biti označene kot posebni tip proračunske postavke.
8. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)
Za morebitni presežek prihodkov nad odhodki, se uporabljajo pravila, ki so določena z
zakonom, ki določa izvrševanje proračuna Republike Slovenije in pravilnikom o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
9. člen
(začetek veljavnosti navodila)
To navodilo začne veljati, ko ga sprejme Svet Četrtne skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/6:
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, po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana, na
svoji ….. seji, dne …….. sprejel
CENIK OGLASNEGA PROSTORA V GLASILU "ŠENTVID NAD LJUBLJANO"
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID MESTNE OBČINE LJUBLJANA
I.
VELIKOST OGLASA
Zadnja stran 1/1 (180 mm x 268 mm)
Zadnja stran 1/2 (90 mm x 134 mm)
Zadnja stran 1/4 (45 mm x 67 mm)
Notranja stran 1/1 (180 mm x 268 mm)
Notranja stran 1/2 (90 mm x 134 mm)
Notranja stran 1/4 (45 mm x 67 mm)
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CENA V EUR
(brez DDV)
500,00
250,00
125,00
400,00
200,00
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.
Ta cenik začne veljati, ko ga, po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana
sprejme svet Četrtne skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

c)

Dopolnitev Sklepa o ustanovitvi in izdajanju glasila….

V uvodu je predsedujoči povedal, da je Ministrstvo za kulturo RS na četrtno skupnost naslovilo
zahtevek za dopolnitev vloge za vpis glasila v register medijev. V dopisu, ki so ga člani sveta prejeli
v dodatnem gradivu za sejo, ministrstvo opozarja, da mora temeljni pravni akt izdajatelja obvezno
vsebovati dikcijo iz 18. člena zakona o medijih. Predsedujoči je predlagal, da se Sklep o ustanovitvi
in izdajanju glasila dopolni tako, da se sprejme naslednji sklep 7/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid dopolni Sklep o ustanovitvi in izdajanju glasila Četrtne
skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana, tako, da se za zadnjim stavkom 8. člena sklepa
doda besedilo:
"Pred imenovanjem in pred razrešitvijo odgovornega urednika, je svet Četrtne skupnosti
Šentvid dolžan pridobiti mnenje uredniškega odbora."
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
Pooblastilo javnim uslužbencem za izvajanje nalog za ČS Šentvid
Predsedujoči je pojasnil, da v kolikor naj delavca strokovne sluţbe nadaljujeta z opravljanjem
določenih nalog za potrebe četrtne skupnosti, za to potrebuje pooblastilo. Menil je, da predlog sklepa
najbolje opredeljuje za katere naloge in pooblastila gre, in zato prebral predlog sklepa.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 8/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid na podlagi 4. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list
RS, št. 20/2005 s spremembami) izdaja javnim uslužbencem Službe za lokalno samoupravo
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Mestne uprave MOL, ki izvajajo strokovna in administrativna opravila za Četrtno skupnost
Šentvid, naslednja pooblastila:
pooblastilo za odpiranje pošte v fizični in elektronski obliki;
pooblastilo za dajanje podatkov iz zadev, dosjejev in dokumentov ter drugih obvestil;
pooblastilo za dajanje splošnih informacij o upravnih storitvah in drugih javnih
storitvah;
pooblastilo za dajanje obvestil o poteku postopka;
pooblastilo za skeniranje dokumentov;
pooblastilo za evidentiranje zadev in dokumentov;
pooblastilo za sprejemanje vlog in vlog na zapisnik;
pooblastilo za prevzemanje oziroma sprejemanje pošte v fizični obliki in v elektronski
obliki.

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta za izdajo posamičnih
pooblastil konkretnim javnim uslužbencem Službe za lokalno samoupravo MU MOL
za izvajanje zgoraj navedenih opravil ter za izdajo poštnega pooblastila za prevzem
poštnih pošiljk.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
Pobude občanov
Prošnja za denarno pomoč – Rašica
Prošnjo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 9/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da prošnji ne more ugoditi, saj v Izvedbenem načrtu
sveta Četrtne skupnosti Šentvid tovrstni program ni predviden.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Zbiralnik pod smučiščem
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 10/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje ugotovitve o stanju zadrževalnika pod smučiščem v
Guncljah pristojnemu oddelku Mestne uprave MOL in vzdrževalcu zbiralnikov vode.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Kategorizacija ulice Ivanke Kožuh / javna razsvetljava
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 11/6:
Ulica Ivanke Kožuh je vključena v spisek ulic, cest in poti, za katere svet Četrtne skupnosti
Šentvid predlaga, da se kategorizirajo kot javne prometne površine.
Sprejem Odloka o kategorizaciji mestnih ulic je v pristojnosti Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana, tako da svet Četrtne skupnosti Šentvid nima vpliva na dinamiko priprave in
sprejemanje odloka, se pa zavzema, da se Odlok sprejme v najkrajšem možnem času.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Asfaltna preplastitev Nove ulice
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 12/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se že več let zavzema za asfaltno preplastitev Nove ulice in v tej
nameri vztraja tudi naprej.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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Odvodnjavanje na Cesti na Poljane
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 13/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid bo o problematiki odvodnjavanja pri objektu Cesta na Poljane
22 obvestil pristojni oddelek Mestne uprave MOL.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ureditev znižanja populacije sivih vran
Pobudo sveta Četrtne skupnosti Šiška so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 14/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se pridruži pobudi Četrtne skupnosti Šiška.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 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
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