
1/7 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 

Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid 
tel: 01 512 46 07   fax: 01 512 06 81 

e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si 

  
Številka: 900-16/2011-2 
Datum: 18. januar 2011 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
3. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 17. januarja 2011 na sedežu Četrtne 
skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18. uri. 
 
Sejo je na podlagi 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 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, Janez Marn, Marija 
Merkun, Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Mateja Vertačnik, Damijan Volavšek; 
 
OSTALI NAVZOČI; 
Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL Služba za lokalno samoupravo. 
 
IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 
Boštjan Juvančič in Bogomir Polajnar. 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 
2. Potrditev zapisnika 2. seje sveta ČS Šentvid 
3. Osnutek odloka o proračunu MOL za leti 2011/12 
4. Finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2011 s planom malih del 
5. Pobude občanov 

 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče, ugotovil da je navzočih 12 od 15 članov 
sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Navzoče je seznanil s predlogom dnevnega reda, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predlagal je, da se dnevni red razširi s točko dnevnega reda: "Ustanovitev delovnih teles 
sveta Četrtne skupnosti Šentvid", ki se doda za 4. točko dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda in predlogu dopolnitve dnevnega 
reda. 
 
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 
1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 
2. Potrditev zapisnika 2. seje sveta ČS Šentvid 
3. Osnutek odloka o proračunu MOL za leti 2011/12 
4. Finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2011 s planom malih del 
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5. Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
6. 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 in vprašanja članov sveta 

 
 
Predsedujoči je ugotovil, da v roku, ki je bil dogovorjen na prejšnji seji (5 dni pred dnevom, ko 
je sklicana seja), ni bilo vloženih vprašanj oziroma pobud, zato je s točko zaključil. 
 
 
 
 

AD 2. 
Potrditev zapisnika 2. seje sveta ČS Šentvid 

 
 
Predlog zapisnika 2. seje 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 2/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 2. 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 3. 
Osnutek odloka o proračunu MOL za leti 2011/12 

 
V uvodu v točko je predsedujoči navzoče spomnil, da jim je bil kot vzorec posredovan dopis s 
pripombami sveta Četrtne skupnosti Šentvid na Osnutek odloka o proračunu za leto 2011, 
nato pa še (20.12.2010) povezava do dokumenta – Osnutka odloka o proračunu MOL za leto 
2011 - objavljenega na spletni strani Mestne občine Ljubljana. 
Gradivo je označil kot obsežno in za potrebe četrtnih skupnosti nepregledno, saj je iz njega 
mogoče razbrati le nekatere projekte vezane na območje četrtne skupnosti in opozoril na 
tiste, ki pa jih je bilo mogoče nedvoumno povezati s Četrtno skupnostjo Šentvid: 
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 Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo prizidka vrtca Na Brodu (računa se, da bo gradnja 
začela konec leta 2011 tako, da bo prizidek dan v uporabo predvidoma 1.9.2012) 

 Načrtovana so sredstva za adaptacijo prostorov za potrebe vrtca na Kosijevi 1, enako so 
sredstva načrtovana za nabavo opreme. 

 Na podlagi inšpekcijske odločbe bo začeta prenova kuhinje v OŠ Vižmarje – Brod 

 Začete bodo aktivnosti za odkup zemljišč za izgradnjo zbirnega centra za odpadke; 
realizacija projekta je premaknjena v leto 2013. 

 
Navzoče je pozval k razpravi; 
 
V razpravi, ki je sledila so člani sveta izrazili nezadovoljstvo nad ugotovitvijo, da se projekti, 
posebno tisti vezani na zagotovitev zadostnih kapacitet v vrtcih na območju ČS Šentvid, 
ponovno odmikajo od končne realizacije, kljub temu, da je bilo Svetu obljubljeno (pisno in 
ustno), da bodo realizirani v letu 2010 oziroma najkasneje v letu 2011. 
 
V razpravi so bili podani tudi predlogi in pripombe na Osnutek proračuna MOL za leto 2011, 
ki jih je predsedujoči strnil v naslednji predlog sklepa 3/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje naslednje predloge za uvrstitev v proračun 
in pripombe na Osnutek odloga o proračunu MOL za leto 2011: 
 
1. Izgradnja doma starejših občanov na območju ČS Šentvid; 

Člani sveta ČS Šentvid se zavedamo, da se gradnja doma starejših občanov 
predvideva v sklopu stanovanjske soseske Staneţiče, vendar ocenjujemo, da je to 
projekt nedoločene prihodnosti in ocenjujemo, da je glede na deficit na tem 
področju potrebno ukrepati takoj (primanjkuje 8.123 mest). Predlagamo, da se z 
aktivnostmi prične takoj, sredstva pa zagotovi s proračunom MOL za leto 2011. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da se dom starejših občanov v Šentvidu 
zgradi na zemljišču, ki ga sestavljajo naslednje parcele (Vse KO  Viţmarje): 1507, 
1508/1, 1508/2, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1508/8, 1508/9, 1508/10 in 1509/2. 

 
2. Zagotovitev dodatnih kapacitet v vrtcih na področju ČS Šentvid. 

Ţe vsaj dve leti dobivamo obljube in zagotovila (tudi pisna), da se bodo kapacitete 
v vrtcih na območju ČS Šentvid bistveno povečale z izgradnjo enote Kosijeva 1 ter 
s prizidkom enoti Mravljinček – Viţmarje – Brod. Ugotavljamo, da se izvedba teh 
projektov neprestano odmika, zato pričakujemo, da se z načrti in proračunom za 
leto 2011 zagotovi realizacija teh projektov v tekočem letu. 

 
3. Vzpostavitev tehnološkega parka na območju ČS Šentvid; 

Za Četrtno skupnost Šentvid je značilna dokaj razvita dejavnost malega 
gospodarstva. Ugotavljamo, da je nadaljni razvoj ustavljen predvsem zaradi 
pomanjkanja prostorskih moţnosti. Za razliko od podobnih, ţe izvedenih projektov, 
bi si ţeleli, da bi tehnološki park na območju naše četrtne skupnosti dal večji 
poudarek proizvodni dejavnosti. 

 
4. Zagotovitev prostora za ţivilsko trţnico; 

V Četrtni skupnosti Šentvid pogrešamo ţivilsko trţnico. Trgovsko podjetje Merkur 
ţe dalj časa neuspešno prodaja prostore zaprte poslovalnice na Prušnikovi ulici, ki 
bi bila idealna lokacija za ureditev lokalne ţivilske trţnice. Tako predlagamo, da se 
v proračunu za leto 2011 zagotovijo sredstva za odkup teh prostorov, kot tudi za 
preureditev in postavitev potrebne infrastrukture za vzpostavitev lokalne ţivilske 
trţnice. 

 
5. Parkirišče P&R na predvideni lokaciji v Staneţičah z ustrezno povezavo MPP; 

Svetniki ČS Šentvid smo prepričani, da bi bilo veliko produktivneje vsaj del 
naporov v razreševanju prometne problematike Ljubljana, zlasti stoječega 
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prometa, preusmeriti v preventivo – v izgradnjo P&R parkirišč ob ljubljanskih 
vpadnicah. 

 
6. Predlagamo bistveno povečanje obsega neprofitnih stanovanj, bodi si z 

novogradnjo ali pa z odkupom obstoječih; 
 
7. Rekonstrukcija in ureditev Prušnikove ulice, ureditev pločnika v Ulici pregnancev 

(do vrtca) ter pločnika v ulici Štula; 
 
8. Izgradnja kanalizacije na Miheličevi cesti, Jerajevi, Na Trati in Rovšnikovi ulici; 
 
9. Razširitev in rekonstrukcija Taborske ceste v strnjenem naselju, vključno s 

pločnikom (za ta dela je bilo ţe pred letom 1990 izdano gradbeno dovoljenje); 
 
10. Razširitev in rekonstrukcija ceste na Poljane ter izgradnja paralelne ceste proti 

industrijski coni Stegne; 
 
11. Rekonstrukcija kriţišča Tacenska/Miheličeva cesta, s tem da se uredi dodatni pas 

za desno zavijanje proti Šentvidu na Tacenski cesti  in dodatni pas za desno 
zavijanje na Tacenski proti Miheličevi vse od Tischlerjeve ulice; 

 
12. Ureditev javne razsvetljave Na Gmajni,  Na gaju, Ob Savi, Brodski ulici, Na Rojah, v 

Ulici Ivanke Koţuh,  Marinovševi ulici ter Arkovi ulici; 
 
13. Ureditev pločnika v kriţišču Štula / Ul. Bratov Komel; 
 
14. Prestavitev linije javnega vodovoda v Staneţičah od gasilskega doma proti Dvoru 

iz zasebnih parcel v telo ceste, ki je v lasti MOL; 
 
15. Ureditev kriţišča pri končni postaji LPP št. 1 ter TC Merkur; 
 
16. Ureditev parkirišča pri Turbo inštitutu; 
 
 
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. 
Finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2011 s planom malih del 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči pojasnil da se pri pripravi proračuna MOL določi skupna 
kvota sredstev za delovanje 17 četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana. Ta masa se v 
skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti MOL razdeli med posamezne četrtne 
skupnosti na osnovi naslednjih kriterijev: 

 65 % mase se razdeli na 17 enakih delov, ki predstavljajo fiksni del 

 35 % mase se razdeli na osnovi kriterija števila prebivalcev (70 % variabilnega 
deleža) ter površine (30 % variabilnega deleža) 

 
Tako izračunana višina sredstev za delovanje posamezna četrtne skupnosti se nadalje 
razdeli na dva namena porabe in sicer za izvajanje nalog in plana malih del. Delež sredstev 
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za posamezni namen ne sme biti nižji od 20 %. Preostali delež (60 %) svet četrtne skupnosti 
s finančnim načrtom poljubno razporedi med navedena namena porabe. 
 
Sredstva za sejnine in nadomestilo stroškov telefona predsedniku sveta se zagotavljajo iz 
drugih proračunskih postavk, jih pa mora svet četrtne skupnosti vključiti v svoj finančni načrt. 
 
 
Skupna masa sredstev za delovanje ČS Šentvid je z Osnutkom odloga o proračunu MOL za 
leto 2011 določena v višini  22.959,00 €. Temu se doda še 6.102 € za sejnine ter 300 € za 
nadomestilu uporabe lastnega telefona predsedniku sveta. Minimalni znesek, ki ga mora svet 
nameniti Planu malih del je tako 4.592 €. 
 
Predsedujoči je v nadaljevanju pojasnil vsebino predlaganih postavk in sicer: 

 za stroške objav v lokalnem časopisu se nameni 2.000 €,  

 za reprezentančne izdatke se nameni 1.000 €, 

 za stroške ureditve spletne strani se nameni 1.000 €, 

 druge nepredvidene izdatke se nameni 1.305 € 

 za izvajanje programov v sodelovanju z društvi in drugimi nevladnimi institucijami 
(glavnina programa sveta ČS, ki se bo podrobneje opredelila z izvedbenim načrtom), 
se nameni 13.062 €. 

 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme naslednji finančni načrt za leto 2011: 
 

    Postavka   Konto   Naziv postavke Proračun 

              2011 

        

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID   

        

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin  

  06029001 Delovanje ožjih delov občin  

   016023   Četrtna skupnost Šentvid 11.707,00 

    4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.000,00 

    4020 09 Izdatki za reprezentanco 1.000,00 

    4020 99 Drugi splošni material in storitve 2.305,00 

    4022 05 Telefon, teleks, faks,elektronska pošta 300,00 

    4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev 6.102,00 

        

        

   084011   Področje dejavnosti neprofitnih  

      organizacij, društev, združenj in 13.062,00 

      drugih-ČS Šentvid  

    4020 99 Drugi splošni material in storitve 13.062,00 

        

SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 24.769,00 

 
 
Za izvedbo plana malih del svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni 4.592,00 €. 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

AD 5. 
Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je preteklem mandatu Svet Četrtne skupnosti 
Šentvid, poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  tudi naslednje 
komisije: 
 
1. Komisijo za finančna vprašanja 
2. Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in promet 
3. Komisija za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem 
4. Komisija za prosti čas, vzgojo in izobraževanje 
5. Sosvet za varnost občanov 
 
Komisije imajo za nalogo, da podrobneje proučijo problematiko s svojega področja, ki jo bo 
Svet obravnaval in pripravijo predloge za razrešitev pa tudi samostojno pripravljajo predloge 
za obravnavo na seji Sveta.  
 
Dobro delo komisij pomeni učinkovitejše delovanje Sveta, kot tudi bolj poglobljeno obravnavo 
problemov s katerimi se Svet srečuje. 
 
Ocenil je, da naštete komisije dobro pokrivajo vsa področja Sveta, ki jih je mogoče 
predvideti, zato je predlagal, da Svet ponovno ustanovi enaka delovna telesa. 
 
Sestavo (število članov Sveta v komisiji ter morebitno število zunanjih članov komisije), 
področje delovanja in člane komisije Svet določi s sklepom. 
 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
V razpravi so se navzoči strinjali, da se predlagane komisije tudi ustanovijo. Mnenja so bili, 
da so tudi področja dela komisij dobro opredeljena. Pomisleki so bili izraženi le okrog 
predlaganega števila članov posameznih komisij.  
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 5/3: 
 
Obravnava točke dnevnega reda "Ustanovitev delovnih teles sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid se preloţi na naslednjo sejo". 
 
 
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. 
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Pobude občanov 
 

Osvetlitev prehoda za pešce pred OŠ Franca Rozmana Staneta 
 
Pobudo so člani sveta prejeli pred pričetkom seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo OŠ Franca Rozmana Staneta 
in ocenjuje, da je utemeljena.  
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da v najkrajšem moţnem 
času uredi osvetlitev prehoda za pešce pred Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta. 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Izračun vrednosti nepremičnin (območje Gunclje) 
 
Člani sveta so prejeli dve pobudi s tematiko vrednotenja nepremičnin na področju Guncelj. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 8/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Geodetski upravi Republike Slovenije, da 
prouči argumente navedene v pobudah in ponovno preveri pravilnost izračuna 
vrednosti nepremičnin na območju Guncelj (Četrtna skupnost Šentvid MOL). 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 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 


