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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: 900-140/2011-2 

Datum: 16. maj 2011 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

5. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 12. maja 2011 na sedeţu 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, Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Boštjanj Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič, 

Janez Marn, Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Joţe Sever, Zvonimir Urbančič, Jure Vidmar, 

in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek – MOL Sluţba za lokalno samoupravo 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA: 

Mateja Vertačnik. 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika sveta 

3. Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid 

4. Potrditev zapisnika 1. izredne seje sveta ČS Šentvid 

5. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano' 

6. Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2011 

7. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 12 od 15 članov sveta, 

da je svet s tem sklepčen in lahko prične z delom. 
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V nadaljevanju je  odprl razpravo o predlogu dnevnega reda, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem 

seje. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika sveta 

3. Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid 

4. Potrditev zapisnika 1. izredne seje sveta ČS Šentvid 

5. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano' 

6. Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2011 

7. 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 ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je ugotovil, da v roku, ki je bil dogovorjen na  prejšnji (4. seji sveta)  - 5 dni pred 

dnevom, ko je sklicana seja, ni bilo vloţenih  vprašanj ali pobud in zaključil s točko dnevnega reda. 

 

 

 

AD 2. 

Poročilo predsednika sveta 

 

V poročilu je predsednik sveta povedal: 

 

 30. 3. 2011 je bil sestanek  s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet 

MOL Mestne uprave. Tema sestanka so bile prioritetne naloge sveta, ki jih je svet ČS 

Šentvid sprejel na 1. izredni seji. 

Pisne odgovore se pričakuje do sredine junija 2011, to pa zato, ker je izvedba  določenih 

prioritetnih nalog v pristojnosti drugih oddelkov MU MOL. Pridobivanje odgovorov teče 

preko Sluţbe za lokalno samoupravo. 

 

 12.4.2011 je bil izveden terenski ogled s ga. Polono Artač – Oddelek  za gospodarske 

dejavnosti in promet MU MOL – odsek za vzdrţevanje. 

Dogovorjeno je bilo:  

- zniţanja robnikov pločnikov pri prehodih za pešce na Prušnikovi (realizirano 12 

zniţanj),  

- ureditev odvodnjavanja pri "Stari pumpi" – Prušnikova (realizirano, tudi pred optiko),  

- asfaltiranje pločnika – ul. Bratov Komelj (realizirano) 
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- postavitev količkov - Bognarjeva (realizacija do konca meseca maja 2011) 

- opravljen je bil tudi ogled parkirišča pri Turbo Inštitutu.  Sprejet je bil načelen dogovor, 

da se parkirišče poskusi urediti (v okviru finančnih zmoţnosti) in sicer, da se odstrani 

odvečno rastje, površina pa izravna. 

 

 27.4.2011 je bil  posvet z ga. Vesno Bleiweiss (članico uredniškega odbora glasila MOL 

"Ljubljana") na temo našega lokalnega časopisa. Posvet je bil del aktivnosti, ki stalno tečejo 

v zvezi z iskanjem rešitve za bodoče izhajanje časopisa (več pod točko dnevnega reda); 

 

 3. 5. 2011 je bil na sedeţu LPP sestali na temo avtobusne proge Staneţiče – Pirniče delovni 

sestanek; Dogovorjeno je bilo, da naj bi proga začela obratovati s pričetkom šolskega leta 

2011/12. 

 

 4. 5. 2011 je bil terenski ogled kriţišča pri Merkurju in sprejet dogovor z g. Gorazdom 

Rousom (MOL OGDP) da se ustrezno uredi prometna signalizacija. 

 

 16.5.2011 je dogovorjeno delovno srečanje z ţupanom MOL. Tema: obisk druţine Strojan, 

ureditev Prušnikove in dom starejših občanov v Šentvidu na predlagani lokaciji; Predsednik 

je povedal, da so, v skladu s priporočili Kabineta ţupana, na ogled vabljena dva člana sveta 

ČS Šentvid in predsednik sveta. Navzoče je povabil, da se prijavijo k udeleţbi. 

 

 Gradbena dela v zvezi z vrtcem v Guncljah se pribliţujejo zaključni fazi. Zadnji rok je 30. 6. 

2011, nato se začne z opremljanjem prostorov. 

 

 Pripravljen je bil osnutek spletne strani Četrtne skupnosti Šentvid 

 

 Na pobudo g. Kregarja je bilo lastnikom parcel, na katerih svet ČS predlaga lokacijo doma 

starejših občanov, poslano pismo, v katerem je bil izraţen interes, da se na tem zemljišču 

izgradi Dom starejših občanov. 

 

V razpravi je bilo rečeno: 

V zvezi s sestankom s predstavniki MU MOL OGDP je bilo opozorjeno, da kljub obljubi, 

odstranjena igrala  na igrišču na Selanovem trgu še niso bila nadomeščena; 

 

V zvezi s spletno stranjo je nekaj članov sveta nasprotovalo, da se vzpostavi nova spletna 

stran četrtne skupnosti z utemeljitvijo, da obstoječa popolnoma ustreza. 

Pojasnjeno je bilo, da je sklep o ureditvi spletne strani sprejel svet na svoji 3. seji v okviru 

finančnega načrta za leto 2011. V komentarju predloga finančnega načrta je bilo explicitno 

navedeno, da se 1.000 € nameni za ureditev spletne strani. Zapisnik je bil soglasno potrjen na 

4. seji sveta. Vsem članom sveta, ki posedujejo naslov za elektronsko pošto, je bil 

posredovan osnutek spletne strani s prošnjo, da sporočijo svoje mnenje. Odzivov, razen 

enega, ni bilo.  

Opozorjeno je bilo, da spletna stran ČS na www.ljubljana.si ni aţurna, saj niso objavljeni 

zapisniki sej. Dogovorjeno je bilo, da se stran aţurira najkasneje v prihodnjem tednu. 

 

V zvezi z obiskom ţupana je bilo dogovorjeno, da se ţupana opozori  tudi na prizadevanja 

sveta ČS za vzpostavitev parkirišča P&R na širšem območju Staneţič in se ga prosi, da pri 

drţavnih organih intervenira za realizacijo projekta razširitve Celovške in Gorenjske ceste. 

  

 V zvezi z izgradnjo doma starejših občanov je g. Kregar povedal, da je navezal stike z 

lastniki zemljišč, ki se s prodajo načeloma strinjajo. Povedal je, da se dve parceli ţe 

prodajata, za naveden namen pa bi bilo potrebno pridobiti vsaj še dve. 
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Predstavil je tudi idejo, da bi bila polovica kapacitet namenjena klasičnemu domu starejših 

občanov, druga polovica pa naj bi bila namenjena varovanim oz. oskrbovanim stanovanjem, 

ki so za potencialnega zasebnega investitorja bolj privlačna. 

 

 

 

AD 3. 

Potrditev zapisnika 4. seje sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. 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 4. 

Potrditev zapisnika 1. izredne seje sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. izredne 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. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5. 

Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano' 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da sta bila v skladu z dogovorom povabljena  g. Igor Povše 

in ga. Mojca Vadnjal, da izrazita interes za prevzem izdajateljstva glasila in predloţita finančni načrt. 

G. Povše se na povabilo ni odzval, ga. Vadnjal pa je povedala, da nima interesa za samostojno 

izdajanje glasila. 

 

Po tehtanju različnih moţnosti, je bilo ugotovljeno, da je edina alternativa, ki svetu omogoča 

zadosten vpliv na vsebino lokalnega glasila, da svet Četrtne skupnosti Šentvid prevzame 

izdajateljstvo časopisa. To seveda pomeni, da bi imel svet popolno kontrolo nad časopisom, vendar 

tudi, da v celoti prevzame breme in odgovornost priprave časopisa (od vsebinskih do popolnoma 

tehničnih opravil). 

Glavnina dela bi seveda padla na ramena uredniškega odbora, vendar bi tudi ostali člani sveta morali 

aktivno sodelovati po svojih zmoţnostih zlasti pri zagotavljanju zunanjih virov financiranja in seveda 

vsebin. 

 

Povedal je, da je potrebno, v primeru odločitve da svet prevzame izdajateljstvo je potrebno  v prvi 

fazi sprejeti sklep o ustanovitvi časopisa (predlog ste dobili pred sejo) ter imenovati uredniški odbor. 

Naslednji koraki pa bi bili: 

1. Registracija oziroma prenos medija 

2. Sprejem sprememb finančnega načrta (odprtje ustreznih kontov za namen izdajanja glasila: 

tiskarske storitve, oblikovalske storitve, distribucija…) 

3. Sprejetje programa zbiranja donatorskih sredstev 

4. Sprejem navodila o izvajanju lastne dejavnosti (v pristojnosti predsednika sveta) 

5. Sprejem predloga cenika oglasov, ki ga mora potrditi ţupan MOL 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

V razpravi je bila izraţena podpora nadaljnjemu izhajanju  lokalnega glasila v pribliţno enaki obliki 

in zasnovi, kot je glasilo izhajalo do sedaj. Člani sveta so izrazili tudi pripravljenost, da se aktivno 

vključijo v pridobivanje tako vsebin kot finančnih sredstev v obliki donacij in zakupov 

oglaševalskega prostora. 

Predmet razprave je bil tudi predlog sklepa o ustanovitvi glasila Četrtne skupnosti Šentvid 'Šentvid 

nad Ljubljano', ki so ga člani sveta prejeli na sami seji. 

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

 

SKLEP O USTANOVITVI IN IZDAJANJU GLASILA  ČETRTNE SKUPNOSTI  ŠENTVID 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

 

1. člen 

 

S tem sklepom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Četrtne skupnosti Šentvid. 
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2. člen 

 

Ime glasila četrtne skupnosti je "Šentvid nad Ljubljano",  s podnaslovom Glasilo Četrtne 

skupnost Šentvid, Mestne občine Ljubljana. Ustanoviteljica  in izdajateljica glasila je Mestna 

občina Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid. 

 

 

3. člen 

 

Glasilo izhaja dva do šestkrat letno. Je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na 

območju Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana.  

 

 

4. člen 

 

Sedeţ in naslov uredništva glasila  je na sedeţu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, 

Ljubljana. Glasilo izhaja v slovenskem jeziku. 

 

 

5. člen 

 

Programska zasnova glasila je naslednja: 

a. obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o dogajanju na območju 

četrtne skupnost; 

b. obveščanje o delu organov četrtne skupnosti; 

c. predstavljanje zgodovinskih, geografskih in drugih pomembnih podatkov, ki zadevajo 

četrtno skupnost; 

d. predstavljanje dogodkov in ljudi, ki bistveno vplivajo na delo in ţivljenje četrtne 

skupnosti;  

e. predstavljanje ustanov in podjetij, ki delujejo na območju četrtne skupnosti; 

f. tekoče obveščanje o posameznih pomembnejših dogodkih v četrtni skupnosti (koledar 

dogajanja); 

g. objavljanje reportaţ, intervjujev, kritičnih odzivanj na posamezne dogodke; 

h. objava mnenj in stališč prebivalcev o posameznih vprašanjih; 

i. objava literarnih prispevkov občanov; 

j. objavljanje oglasov in drugih propagandnih sporočil. 

 

 

 

6. člen 

 

Na osnovi programske zasnove glasila določene v prejšnjem členu odgovorni urednik vsako 

leto pripravi podrobnejši programski načrt glasila  in ga predstavi svetu četrtne skupnosti.  

 

 

7. člen 

 

Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga za čas svojega mandata imenuje svet četrtne skupnosti. 

Vodi ga odgovorni urednik glasila. Uredniški odbor ima pet članov in je sestavljen v skladu z 
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načelom sestave delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana tako, 

da najmanj polovico odbora sestavljajo člani sveta četrtne skupnosti.  

 

Člana uredniškega odbora je mogoče odpoklicati pred iztekom njegovega mandata le iz 

upravičenih razlogov na predlog odgovornega urednika, ali na zahtevo najmanj tretjine članov 

sveta četrtne skupnosti v naslednjih primerih: 

- če je svojega dela ne opravlja več kot šest mesecev; 

- če pri urejanju svojega področja ne upošteva sprejete programske zasnove; 

- če je zaradi njegovega ravnanja prišlo do hujše materialne škode. 

 

 

8. člen 

 

Odgovornega urednika glasila imenuje svet četrtne skupnosti izmed članov sveta četrtne 

skupnosti.  

Z dolţnosti odgovornega urednika ga lahko svet predčasno odpokliče na  predlog več kot 

polovice članov sveta četrtne skupnosti le v naslednjih primerih: 

- če izdaja glasilo v nasprotju s sprejeto programsko zasnovo in letnim programskim 

načrtom; 

- če s svojim ravnanjem povzroči hudo materialno škodo izdajatelju. 

 

 

9. člen 

 

Uredniški odbor: 

a. ureja glasilo v skladu z njegovo programsko zasnovo; 

b. naroča, pripravlja in ureja besedila in skrbi za izvedbo od njenega začetka do konca, 

vključno z dogovarjanjem o tiskarskih in distribucijskih storitvah; 

c. oblikuje in predlaga svetu četrtne skupnosti finančno konstrukcijo za izdajo glasila; 

d. vsaj enkrat letno pisno poroča svet o uresničevanju uredniške politike. 

 

Uredniški odbor navzven zastopa odgovorni urednik. 

 

 

10. člen 

 

Finančna sredstva za izdajanje glasila so sestavni del finančnega načrta četrtne skupnosti in se 

zagotavljajo iz naslednjih virov: 

a. proračunska sredstva izdajatelja; 

b. donacije; 

c. prihodki od propagandnih in drugih sporočil. 

 

Glasilo izide samo v primeru, če so sredstva zagotovljena.  

 

 

 

 

11. člen 
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Sredstva iz prejšnjega člena se lahko namenijo zgolj za plačilo stroškov, ki so v neposredni 

zvezi z izdajanjem glasila. Morebiten ostanek dohodka se ne sme  razporediti v druge namene. 

 

 

12. člen 

 

Sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet četrtne skupnosti. Javna objava se zagotovi na 

oglasni deski četrtne skupnosti.  

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči pozval navzoče, da podajo predloge za člane uredniškega odbora. 

Sam je predlagal za odgovorno urednico: Matejo Vertačnik in člana Joţeta Severja. 

 

V razpravi so bili predlagani še: Igor Povše (zunanji član), Marija Merkun, Adreja Bečan (zunanji 

član), Marjeta Bilban in Blaţ Gregorin. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje usklajen predlog sklepa: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje uredniški odbor glasila "Šentvid nad Ljubljano" in 

sicer: 

za Odgovorno urednico imenuje Matejo Vertačnik,  

za člane uredniškega odbora: Joţeta Severja in Marjeto Bilban  

ter dva zunanja člana: Igorja Povšeta in Andrejo Bečan.  

 

 

 

 

AD 6. 

Izvedbeni finančni načrt sveta ČS Šentvid za leto 2011 
 

Predlog finančnega načrta so člani sveta prejeli s sklicem seje. Predlog sta pripravila predsednik 

sveta Damijan Volavšek in predsednik Komisije za finančna vprašanja Boštjan Juvančič, načeloma 

pa se z njim strinja tudi finančna komisija, saj člani na predlog niso imeli pripomb. 

 

Predsedujoči je povedal, da predlog finančnega načrta izhaja iz finančnih načrtov iz prejšnjih 

mandatov sveta ČS Šentvid, saj so ti vzpostavili ogrodje programov, za katerega obstaja konsenz, da 

se ohrani tudi v bodoče. V predlogu finančnega načrta so bile upoštevane potrebne spremembe 

vezane na glasilo "Šentvid nad Ljubljano". 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

V razpravi je bilo pojasnjeno, da svet Četrtne skupnosti Šentvid ni donator in ne odobrava sredstev 

na podlagi vlog društev, temveč je naročnik izvedbe programov, ki jih je sprejel v svojem programu 

dela. 
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Izraţeno je bilo mnenje, da je za izvedbo programa "Šentviški dnevi 2011" namenjeno premalo 

sredstev. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje usklajen sklep: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme za leto 2011 naslednji izvedbeni finančni načrt: 

 

  Naziv naloge / programa 
Planirani 

znesek € 

      

  Delovanje sveta ČS Šentvid 12.402,00 

  Izdatki za reprezentanco 1.000,00 

  Drugi splošni material in storitve 1.000,00 

  Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 300,00 

  Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano" 4.000,00 

  Prejemki zunanjih sodelavcev 6.102,00 

      

  Program sveta ČS Šentvid 12.367,00 

      

I. ŠENTVIŠKI TEDEN 1.400,00 

  
- Organizacija in koordinacija športnih in kulturnih prireditev v okviru 'Šentviških    

dnevov 2011" 1.400,00 

II. DNEVI ČS ŠENTVID 7.050,00 
  1. Športne aktivnosti in tekmovanja 2.600,00 

  - Balinanje 350,00 

  - Tenis  350,00 

  - Košarka (ŠD Šentvid) 250,00 

  - Koţarka (ŢKK) 350,00 

  - Nogomet 350,00 

  - Odbojka - ţenske ekipe 250,00 

  - Rugby 350,00 

  - Smučanje 350,00 

      

  2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 1.950,00 

  - Gledališka igra 600,00 

  - Slavnostna akademija 250,00 

  - Revija šentviških pevskih zborov 900,00 

  - Extempore 200,00 

      

  4. Otroške igre in delavnice 1.700,00 

  a) lutkovna predstava in animacijske delavnice 1.700,00 

      

  5. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 400,00 

  a) Ţupnijski urad 400,00 
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III. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 1.999,00 

  a) Novoletna obdaritev otrok z območja Šentvida   

  b) Novoletna obdaritev otrok z območj Staneţiče Dvor   

  c) Novoletna obdaritev otrok z območja Viţmarje - Brod   

      

IV. DAN POŢARNE VARNOSTI 1.500,00 

  a) Dan poţarne varnosti (Viţmarje) 300,00 

  b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid) 300,00 

  c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno) 300,00 

  č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih poţarov (Staneţiče) 300,00 

  d) Prikaz gašenja manjših poţarov v gospodinjstvu (Gunclje) 300,00 

      

V. 

UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. 

NOVEMBRU 800,00 

  a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Staneţiče 400,00 

  b) ureditev obeleţja na OŠ Brod in Viţmarskem Taboru 400,00 

      

VII. DRUGI - DODATNI PROGRAMI 18,00 

      

      

  VSE SKUPAJ 24.769,00 

 
Razpoloţljivo 24.769,00 

 
Razlika 0,00 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ter sklep: 

 

Predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid se pooblašča, da zaradi usklajevanja višine 

sredstev za izvedbo posameznega programa ČS glede na dejanske stroške, izvede samostojne 

prerazporeditve oz. predlaga pristojnemu organu prerazporeditve sredstev oz. odprtje novih 

podkontov v okviru razpoloţljive oz. celotne mase sredstev določene v finančnem načrtu. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 7. 

Pobude občanov 

 

Informativne table – Staneţiče 

 

Pobudo / prošnjo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira in pozdravlja tovrstna prizadevanja PGD Staneţiče 

dvor, vendar prošnji ne more ugoditi, ker sredstva s katerimi razpolaga preskromna za 

financiranje ţe obstoječih programov. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Pesek za nasutje parkirišča – PGD Staneţiče 

 

Pobudo / prošnjo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa: 

 

Glede na to, da je zemljišče, o katerem govori prošnja, v lasti in upravljanju Mestne občine 

Ljubljana, se prošnja posreduje pristojnemu oddelku MOL s priporočilom, da se zaprošen 

pesek nemudoma dostavi. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Hitrostne ovire – PGD Staneţiče-Dvor 

 

Pobudo / prošnjo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 



12 

 

V razpravi je bil izraţen pomislek, da bi morebitne hitrostne ovire na predlaganem mestu oteţile 

voţnjo mestnega avtobusa, za katerega si svet ţe dalj časa prizadeva, prav tako pa oteţujejo voţnjo 

kmetijski mehanizaciji.  

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje vlogo Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu pri MS MOL in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Podporni zid – C. Andreja Bitenca 

 

Pobudo / prošnjo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa: 

 

Prošnjo se posreduje pristojnemu oddelku Mestne občine Ljubljana s priporočilom, da zadevo 

prouči in ustrezno ukrepa. 

 

 

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 ob 21:30 uri. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


