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           PREDLOG 
 
Na podlagi zadnjega stavka tretjega odstavka 56. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS,št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne 
………. 2005 sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana ne sprejme pobude za izločitev dela območja 

Sneberij iz Četrtne skupnosti Jarše in priključitev tega območja k Četrtni skupnosti Polje. 
 
2. Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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OBRAZLOŽITEV 
 

 
Pravni temelj 
Pravna podlaga za sprejem predloženega sklepa je zadnji stavek tretjega odstavka 56. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01 – v nadaljevanju Statut), 
ki določa, da mora Mestni svet pobudo za spremembo območja četrtne skupnosti obvezno 
obravnavati. 
 
V kolikor Mestni svet Mestne občine Ljubljana pobude ne sprejme je postopek zaključen. 
V kolikor Mestni svet Mestne občine Ljubljana pobudo sprejme mora pred spremembo 
območja četrtne skupnosti, v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Statuta, na tem območju 
ugotoviti interes 
prebivalcev. Mestni svet Mestne občine Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 56. člena 
Statuta, spremeni območje četrtne skupnosti s spremembo Statuta, ki začne veljati po izteku 
mandata sveta četrtne skupnosti. 
 
 
Razlogi in cilji za sprejem sklepa 
 
Primož Dovč, Sneberska 16 b, 1260 Ljubljana – Polje s skupino volivcev je dne 22.1.2004 na 
podlagi tretjega odstavka 56. člena Statuta vložil pobudo za izločitev dela območja Sneberij iz 
Četrtne skupnosti Jarše in priključitev tega območja k Četrtni skupnosti Polje. O zakonito 
vloženi pobudi je Županja Mestne občine Ljubljana gospa Danica Simšič z dopisom št. 027-
3/2004-3 z dne 23.1.2004 seznanila članice in člane Mestnega sveta MOL. 
 
S pobudo za izločitev dela območja Sneberij iz Četrtne skupnosti Jarše in priključitev tega 
območja k Četrtni skupnosti Polje sta se seznanili tudi obe četrtni skupnosti. Svet Četrtne 
skupnosti Polje je pobudo obravnaval na svoji 19. seji dne 14.2.2005 in sprejel sklep, da 
pobudo podpira. Svet Četrtne skupnosti Jarše je pobudo obravnaval na svoji 16. seji dne 
25.1.2005 ter sprejel sklep, da ne nasprotuje izločitvi dela območja Sneberij iz Četrtne 
skupnosti Jarše in priključitev tega območja k Četrtni skupnosti Polje. 
 
Cilj sprejema predloženega sklepa je, da se meje obstoječih četrtnih skupnosti ne spremenijo, 
ker ni novih argumentov, ki bi od ustanovitve do danes opravičevale spremembo.  
 
 
Ocena stanja na področju 
 
V skladu s Statutom so območja četrtnih skupnosti določena s prostorskimi okoliši. Del 
območja Sneberij (prostorski okoliši št. 964,965,966, 967, 968, 969 in 1435) je sestavni del 
območja Četrtne skupnosti Jarše. 
 
Na delu območja Sneberij živi 819 prebivalcev (od tega je 694 volivcev). Pobudo je podpisalo 
42,9% volivcev. S spremembo območja bi se število prebivalcev v Četrtni skupnosti Jarše od 
13.499 zmanjšalo na 12.680 prebivalcev, v Četrtni skupnosti Polje pa bi se število prebivalcev 
od 17.806 povečalo na 18.625 prebivalcev. 
 



Pobudniki spremembe ugotavljajo, kot enega bistvenih argumentov, dolgoletno povezanost 
Sneberij z območjem Zadobrove oziroma območjem Četrtne skupnosti Polje (območje 
Sneberij in območje Zadobrove sta tvorila nekdanjo Krajevno skupnost Zadobrava-Sneberje).  
 
Po predlogu pobudnikov izločitve naj bi meja med četrtnima skupnostima Polje in Jarše 
potekala namesto po avtocesti kot sedaj, po meji katastrskih občin, kar bi v konkretnem 
primeru imelo za posledico, da bi objekti na sosednjih parcelah, torej sosedje živeli v dveh 
različnih četrtnih skupnostih. Iz urbanističnega in iz sociološkega vidika to ni najboljša 
rešitev. Ob oblikovanju meja je sicer potrebno upoštevati tudi tradicionalno krajevno 
navezanost prebivalcev, čeprav se naselja vse bolj stapljajo med seboj in z mestom in edine 
prave ločnice postajajo široki infrastrukturni koridorji, kot sta v tem primeru avtocesta na 
vzhodu in obvoznica na jugu. Urbanističnih razlogov, ki bi utemeljevali predlagano izločitev, 
tako ni. 
 
V skladu z Dolgoročnim prostorskim razvojem Mestne občine Ljubljana (Strategijo 
trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana in Prostorskimi zasnovami Mestne občine 
Ljubljana), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2002, je območje 
Sneberij predvideno, kot lokalno središče v okviru Četrtne skupnosti Jarše za katerega je 
planirana izboljšava oskrbe. 
 
Odločitev Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o ustanovitvi četrtnih skupnosti, kot 
njenih ožjih delov, ki je bila po predhodnih ugotovitvah javnega interesa na  referendumih, 
sprejeta v letu 2001, je temeljila na, v ta namen izdelanih strokovnih podlagah, ki so 
utemeljevale oziroma narekovale tako odločitev. Pred določitvijo območij četrtnih skupnosti 
so bile opravljene strokovne analize, ki so upoštevale z Zakonom o lokalni samoupravi 
določene značilnosti območja (zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in 
funkcionalno-gravitacijske) in na podlagi le teh so bile oblikovane sedanje meje četrtnih 
skupnosti. Od ustanovitve do danes ni novih argumentov, ki bi utemeljevali spremembo 
območja. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa 
 
Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic. 
 
V kolikor bi Mestni svet pobudo sprejel bo, v skladu z četrtim odstavkom 56. člena Statuta, 
potrebno, izvesti postopke ugotavljanja interesa prebivalcev , ki ima finančne posledice. 
 
Grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt 
 
Kartografsko gradivo ni sestavni del sklepa. 
Karti sta priloženi kot pripomoček iz katerega je razvidna predlagana meja med Četrtno 
skupnostjo Polje in Četrtno skupnostjo Jarše  
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