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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 območja nekdanje 

Krajevne skupnosti Zalog iz Četrtne skupnosti Polje in ustanovitev nove četrtne skupnosti 
Zalog. 

 
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) 
ter tretji odstavek18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), ki določa, da mora Mestni svet pobudo za 
ustanovitev oziroma 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 ustanovitvijo nove 
četrtne skupnosti, v skladu s četrtim odstavkom 56. člena Statuta, na tem območju ugotoviti 
interes 
prebivalcev. Mestni svet Mestne občine Ljubljana o imenu in območju četrtne skupnosti. V 
skladu s prvim odstavkom 56. člena Statuta, se spremeni območje četrtne skupnosti oziroma 
ustanovi četrtna skupnost, s spremembo Statuta, ki začne veljati po izteku mandata sveta 
četrtne skupnosti. 
 
 
Razlogi in cilji za sprejem sklepa 
 
Civilna družba Podgrad – Zalog – Kašelj s skupino volivcev je dne 11.4.2005 na podlagi 
tretjega odstavka 56. člena Statuta vložila pobudo za izločitev območja nekdanje Krajevne 
skupnosti Zalog iz Četrtne skupnosti Polje in ustanovitev četrtne skupnosti Zalog s sedežem 
na Agrokombinatski 2.  
 
S pobudo za izločitev območja nekdanje Krajevne skupnosti Zalog iz Četrtne skupnosti Polje 
in ustanovitev četrtne skupnosti Zalog se je seznanil tudi Svet Četrtne skupnosti Polje. 
Pobudo je obravnaval na svoji 21. seji dne 24.5.2005 ter sprejel sklep, da pobudo podpira. 
 
Cilj sprejema predloženega sklepa je, da se število in območja obstoječih četrtnih skupnosti 
ne spremenijo, ker ni novih argumentov, ki bi od ustanovitve do danes opravičevali 
spremembo. 
 
 
Ocena stanja na področju 
 
V skladu s Statutom MOL so območja četrtnih skupnosti določena s prostorskimi okoliši. 
Območje nekdanje Krajevne skupnosti Zalog (prostorski okoliši št. 1010, 1011, 1012, 1013, 
1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1029, 1148, 1149, 1202, 1363, 1364, 1365, 1520, 1521, 1522 – stanje 12.4.2005) je sestavni 
del območja Četrtne skupnosti Polje. 
 
Na območju nekdanje Krajevne skupnosti Zalog živi 4873 prebivalcev (od tega je 3317 
volivcev). Z ustanovitvijo predlagane četrtne skupnosti Zalog bi se število prebivalcev v 
Četrtni skupnosti Polje od 17.810 zmanjšalo na 12.937 prebivalcev. Na podlagi veljavnih 
kriterijev se z ustanovitvijo predlagane četrtne skupnosti, število članov Sveta Četrtne 



skupnosti Polje ne bi spremenilo. Glede na število prebivalcev pa bi svet predlagane četrtne 
skupnosti Zalog imel 13 članov. 
 
Pobudniki ustanovitve četrtne skupnosti Zalog svoj predlog utemeljujejo na zgodovinskih 
argumentih (dolgoletnega življenja v nekdanji Krajevni skupnosti Zalog), na podlagi katerih 
na tem območju obstaja zavest skupnosti in skupnostne identitete. 
 
Po predlogu pobudnikov naj bi se nova četrtna skupnost ustanovila v okviru meja nekdanje 
Krajevne skupnosti Zalog. 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. Del območja 
nekdanje Krajevne skupnosti Zalog (območje Spodnjega Kašlja) se vse bolj urbano zliva z 
območjem Zgornjega Kašlja, ki je oziroma bi ostal v Četrtni skupnosti Polje (meje v obliki 
neposeljenega območja praktično ni več). Sedanje območje Četrtne skupnosti Polje je 
zaokroženo prostorsko funkcionalno območje, ki na zahodu meji na širok infrastrukturni 
koridor – avtocesto. 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 
Zaloga predvideno, kot lokalno središče v okviru Četrtne skupnosti Polje, 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. S sprejemom Statuta Mestne občine Ljubljana je nov model členitve občine 
spremenil položaj in vlogo ožjih delov. Tako je bilo iz 95 krajevnih skupnosti na območju 
Mestne občine Ljubljana z združevanjem območij bivših krajevnih skupnosti, ustanovljenih 
17 četrtnih skupnosti. Nobena bivša krajevna skupnost ni samostojno tvorila nove četrtne 
skupnosti, čeprav se je v letih obstoja v krajevnih skupnostih oblikovala določena skupnostna 
identiteta. Sedanji model notranje členitve v Mestni občini Ljubljana zagotavlja, da se lahko 
na določenem območju posamezne četrtne skupnosti oblikujejo ožja interesna območja, 
katerih prebivalci lahko svoje interese legitimno izražajo preko organa četrtne skupnosti. Od 
ustanovitve do danes ni novih argumentov, ki bi utemeljevali ustanovitev nove četrtne 
skupnosti. 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa 
 
Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic. 
 
V kolikor bi Mestni svet pobudo sprejel bi bilo, v skladu z četrtim odstavkom 56. člena 
Statuta, potrebno, izvesti postopke ugotavljanja interesa prebivalcev , kar bi imelo finančne 
posledice. 



Izločitev območja nekdanje Krajevne skupnosti Zalog iz Četrtne skupnosti Polje in 
ustanovitev četrtne skupnosti Zalog bi, v kolikor bi Mestni svet MOL s spremembo statuta 
ustanovil četrtno skupnost Zalog, imela finančne posledice z vidika zagotavljanja strokovnih 
in tehničnih pogojev za delo, ki jih, v skladu z 62. členom Statuta MOL, zagotavlja Oddelek 
za lokalno samoupravo MU MOL in sicer bi bila potrebna: 
- sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni 

upravi MOL s katero bi  se povečalo število zaposlenih v Službi za razvoj in delovanje 
četrtnih skupnosti MOL v Oddelku za lokalno samoupravo MU MOL in sicer za dva 
javna uslužbenca na delovnih mestih Svetovalec in Koordinator IV. 

- nabava pohištva (miza, stoli) za opremo sejne sobe 
- nabava faksa in fotokopirnega stroja. 
V kolikor bi se ustanovila nova četrtna skupnost bi bilo potrebno, v skladu z 62. členom 
Statuta MOL, v proračunu zagotoviti sredstva se delovanje četrtne skupnosti. V Odloku o 
proračunu MOL za leto 2005 so se vsaki četrtni skupnosti zagotovila sredstva v višini 
2.500.000 SIT. Prav tako bi bilo potrebno, v skladu s Pravilnikom o višini in načinu določanja 
plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev MOL, nagradah članov delovnih 
teles mestnega  sveta in drugih organov MOL ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 
32/99, 88/02, 23/04), zagotoviti sredstva, ki so za polno udeležbo na desetih sejah 
trinajstčlanskega sveta za leto 2004 znašala 681.965,20 SIT. 
 
V kolikor bi Mestni svet MOL s spremembo statuta ustanovil četrtno skupnost Zalog 
(postopek bi moral biti končan šest mesecev pred razpisom rednih volitev v četrtne skupnosti) 
bi bilo potrebno dopolniti Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 78/01) z določitvijo sedeža nove četrtne skupnosti ter še pred razpisom 
volitev v svete četrtnih skupnosti dopolniti Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih 
skupnosti in volilnih enot za prve volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 24/01 in 54/02) z določitvijo števila članov in volilne enote za volitve v 
svet nove četrtne skupnosti. 
 
 
Grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt 
 
Kartografsko gradivo ni sestavni del sklepa. 
Karti sta priloženi kot pripomoček iz katerega je razvidna meja predlagane četrtne skupnosti 
Zalog. 
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