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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: 900-98/2011-2 
Datum: 27. marec 2011 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v četrtek 24. marca 2011 s 
pričetkom ob 18.uri v prostorih MOL MU Službe za lokalno samoupravo (sedež Četrtne 
skupnosti Šentvid). 
 
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo 
tudi vodil. 
 
Navzoči člani Sveta: 
Blaž Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Bogomir Polajnar, 
Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič in Damijan Volavšek. 
 
Ostali navzoči:  
Robert Golavšek – MOL Služba za lokalno samoupravo. 
 
Izostanek je opravičil: 
Matjaž Briški. 
 
 
Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Prioritetne naloge sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2011 
 
 
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. 
 
Opozoril je, da se v skladu s 57. členom poslovnika MS MOL, o dnevnem redu izredne seje 
ne razpravlja in ne glasuje ter prešel na prvo točko dnevnega reda. 
 
 
 

AD 1. 
Prioritetne naloge sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2011 

 
Predlog seznama prioritetnih nalog s predlaganimi stopnjami prioritete so člani sveta prejeli s 
sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
V razpravi je bilo dogovorjeno, da se prioritetne naloge razdelijo ne dolgoročne (realizacija se 
pričakuje v štirih letih, s tem, da je postopke potrebno začeti v najkrajšem možnem času) in 
kratkoročne – naloge, ki jih je mogoče realizirati v enem letu. 
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V razpravi je bilo dogovorjeno, da se v prihodnjem mesecu povabi župana Mestne 
občine Ljubljana na razgovor v zvezi z najpomembnejšimi prioritetnimi nalogami. 
 
 
Zaključke razprave je predsedujoči povzel v predlog sklepa 1/1I, ki ga je dal na glasovanje: 
 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema naslednji seznam prioritetnih nalog: 
 
KRATKOROČNE PRIORITETNE NALOGE (pričakovana izvedba v enem letu): 
 
1. Rekonstrukcija Prušnikove ulice po obstoječem – noveliranem projektu, 
2. Ureditev parkirišča P&R na področju Stanežič (lokacija določena s prostorskim 

načrtom MOL), ter ustrezno povezavo z mestnim potniškim prometom, 
3. Ureditev Taborske ceste sočasno z menjavo komunalnih vodov, 
4. Vzpostavitev avtobusne proge Stanežiče – Pirniče (povezava z midibusom); v 

dosedanjih razgovorih je bilo dogovorjeno, da midibus zaokroži čez Brod mimo 
čistilne naprave; 

5. Ureditev sprehajalne poti ob Savi  
 
DOLGOROČNE PRIORITETNE NALOGE (pričakovana izvedba v 5 letih): 
 
1. Izgradnja doma starejših občanov. Kot idealno lokacijo svet ČS Šetnvid predlaga 

zemljišče v trikoju med Tacensko cesto in Prušnikovo ulico (zahodno od podhoda 
pod AC); 

2. Zagotovitev dodatnih kapacitet v vrtcu Šentvid (enota na Brodu), ter zagotovitev 
prostorskih pogojev za delovanje enot v Šentvidu, 

3. Ureditev Celovške ceste v delu med predorom in križiščem pri "Metalki", 
4. Ureditev Ceste na Poljane 
 
 
NALOGE, KI SO V IZVEDBI OZIROMA JE IZVEDBA DOGOVORJENA V KRATKEM: 
 
1. Ureditev pločnika v Ulici pregnancev (do vrtca) ter pločnika v ulici Štula 
2. Ureditev križišča pri končni postaji LPP št. 1 ter TC Merkur 
3. Varna pot za OŠ Alojzija Šuštarja – ulica naj bi bila enosmerna nato pa bi se lahko 

naredil pločnik oz na začetku talne oznake 
4. Prenova Ljudskega doma – trenutno zavesa + ozvočenje 
5. Ureditev odvodnjavanja meteorne vode na Prušnikovi pri Stari pumpi ter parkirišču 

vrtca Šentvid (Ul. Pregnancev) 
 
 
OSTALE POMEMBNE NALOGE: 
 
1. Ureditev javne razsvetljave Na Gmajni,  Na gaju, Ob Savi, Brodski ulici, Na Rojah, v 

Ulici Ivanke Kožuh,  Marinovševi ulici, 
2. Asfaltna preplastitev ceste med Stanežičami in Brodom (od Kolesarske poti do 

Taborske ceste) 
3. Ureditev križišča na Tacenska – Taborska cesta – semafor oz. kakšna druga rešitev 
4. Ureditev kolesarske steze na celotni Tacenski cesti 
5. Ležeči policaj pri Lekarni na Prušnikovi 
6. Ureditev parkirišča pri Turbo inštitutu 
7. Izgradnja kanalizacije na Miheličevi cesti, Jerajevi, Na Trati, Rovšnikovi ulici in 

Novi Ulici 
8. Javna razsvetljava Na Gaju (do nogometnega igrišča) 
9. Javna razsvetljava v naselju Na Rojah 
10. Parkirni prostor nasproti knjižnice na zemljišču od Darsa  
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11. Asfaltna preplastitev podaljška Medenske ceste do ceste med Stanežičami in 
Brodom 

12. Asfaltna preplastitev Pot k igrišču, Nove ulice, Romavhove ulice in Ceste 25. talcev 
13. Kategorizacija cest, ki niso kategorizirane a imajo značaj javne prometne poti 
14. Rekonstrukcija križišča 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 

15. Do območij Stanežič in Medna je potrebno napeljati plinovod 
16. Vzpostavitev poslovno – obrtne cone na območju ČS Šentvid (predlog: na 

območju bivše kasarne) 
17. Zagotovitev prostora za živilsko tržnico (stavba bivšega Merkurja) 
18. Predlagamo bistveno povečanje obsega neprofitnih stanovanj, bodi si z 

novogradnjo ali pa z odkupom obstoječih 
19. Prestavitev linije javnega vodovoda v Stanežičah od gasilskega doma proti Dvoru 

iz zasebnih parcel v telo ceste, ki je v lasti MOL 
 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 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 
 


