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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D  
Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid 
Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 
e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si 

Številka: 900-9/2008-2-15210 
Datum: 20.10.2008 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 14. oktobra 2008 v prostorih MOL Službe za 
lokalno samoupravo, 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. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi vodil. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Gregor Istenič, Janez Jemec, Eta Mirnik Hiti, Bogomir 
Polajnar, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič 
 
OSTALI NAVZOČI: 
 
Robert Golavšek – Koordinator (MOL SLS), Ines Eberl – svetovalka (MOL SLS) 
 
IZSTANEK JE OPRAVIČIL: 
 
Igor Povše 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov 
Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 
1. Razrešitev člana Sveta ČS Šentvid  
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
4. Pregled in potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
5. Pregled in potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
6. Poročilo o izvedbi malih del Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2008 
7. Poročilo o izvajanju finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid 
8. Pobude članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
9. Pobude občanov 
 
Predsedujoči je opozoril, da se v skladu z 93. členom Poslovnika Mestnega Sveta MOL odloča o 
mandatnih vprašanjih pred določitvijo dnevnega reda, in prešel na prvo točko dnevnega reda  
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AD 1. 

Razrešitev člana Sveta ČS Šentvid 

 

V uvodu je v točko je predsedujoči povedal, da je član Sveta g. Gregor Istenič je podal odstopno 
izjavo s položaja člana Sveta. Odstopno izjavo je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, in  zaprosil predsednico komisije ga. Mojco Vadnjal, da poda poročilo. 
(poročilo je sestavni del izvirnika tega zapisnika). 
 
Predsednica je povzela poročilo komisije, nato pa je predsedujoči odprl razpravo. 
 
K besedi se je prijavil g. Istenič in na kratko predstavil razloge za svoj odstop, ter se vsem 
članom Sveta zahvalil za sodelovanje. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 1/10, ki ga je v svojem 
poročilu predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je g. Gregorju Isteniču na podlagi podane 
odstopne izjave s funkcije člana Sveta Četrtna skupnost Šentvid z dne 1. oktobra 2008, 
preneha mandat člana Sveta Četrtna skupnost Šentvid. 
Svet Četrtna skupnost Šentvid o prenehanju mandata člana Sveta obvesti Mestno volilno 
komisijo in jo zaprosi, da v čim krajšem času imenuje nadomestnega člana Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid iz isto imenske liste. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
 
V nadaljevanju seje je predsedujoči pozval navzoče k razpravi o predlaganem dnevnem redu.  
Sam je predlagal, da se v skladu z 93a členom Poslovnika zamenja vrstni red točk dnevnega 
reda tako, da 8. točka postane 2. točka, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega 
reda: 
 
1. Razrešitev člana Sveta ČS Šentvid  
2. Pobude članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
4. Pregled in potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
5. Pregled in potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
6. Pregled in potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
7. Poročilo o izvedbi malih del Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2008 
8. Poročilo o izvajanju finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid 
9. Pobude občanov 
 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
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Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
Pobude članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Predsedujoči je ugotovil, da do dneva seje na sedež ČS Šentvid ni bila posredovana nobena 
pobuda članov Sveta in pozval navzoče, da predložijo svoje pobude. 
 
K besedi se je prijavil Bogdan Cerovac, ki je pohvalil postavitev semaforja na Nemški cesti (v 
križišču z ulico Bratov Komel) 
 
Emil Verbič je opozoril na številne nerešene probleme, na katere je Svet že opozarjal pristojne, 
dodatno pa je opozoril na novonastali problem ob odprtju Šentviškega predora, ko je opaziti 
bistveno povečan promet na Miheličevi in Kosmačevi ulici zaradi izvoza iz avtoceste. Posebej 
problematičen je tovoren promet. Opozoril je na neustrezno označenost in nepregledno 
vključevanje prometa na Miheličevo cesto. 
 
Predsedujoči je povedal, da se v kratkem pripravlja sestanek s predstavniki MOL OGDP in 
predlagal, da se ti problemi podrobneje povzamejo in tako predstavijo na tem sestanku. 
 
 
 

 
 

AD 3 
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 

Zapisnik 9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 
predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Zapisnik 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 4/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Zapisnik 10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 5/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 6. 
Potrditev zapisnika 11. izredne Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Zapisnik 11. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 6/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 11. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
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Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 7. 
Poročilo o izvedbi malih del Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2008 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so bila mala dela Četrtne skupnosti Šentvid 
načrtovana za leto 2008 uspešno realizirana. G. Verbiča – Predsednika komisije za urejanje 
prostora, varovanje okolja in promet, ki se je največ angažiral okrog izvedbe malih del, je prosil, 
da poroča o izvedbi malih del. 
 
G. Verbič je povedal, da je bilo v okviru malih del za leto 2008 načrtovana ureditev znižanj 
robnikov pločnikov vzdolž Tacenske ceste, kar je bilo tudi v celoti izvedeno. Sodeč po prvih 
odzivih krajanov, je bila odločitev Sveta pravilna. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 
 
Po krajši razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 7/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da so bila mala dela Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid izvedena v načrtovanem obsegu. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 8. 
Poročilo o izvajanju finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
 
Predsedujoči je zaprosil g. Florjančiča – predsednika Komisije za finančna vprašanja, da člane 
Sveta seznani s potekom izvajanja Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2008. 
 
G. Florjančič je povedal, da izvajanje finančnega načrta teče tako kot je bilo načrtovano. Del 
programa Sveta Četrtne skupnosti Šentvid je že bil izveden, za preostale aktivnosti pa so že 
sklenjeni ustrezni dogovori tako, da je pričakovati, da bo finančni načrt izveden v celoti 
najkasneje do konca meseca novembra 2008. Opozoril je, da se težave pojavljajo pri izvedbi 
programa "Izobraževanje mladih" saj od izvajalca ni odziva. 
 
Dogovorjeno je bilo, da g. Cerovac, kot predlagatelj programa, vzpostavi kontakt z izvajalcem 
in strokovno službo v 7 dneh obvesti o možnosti izvedbe programa. 
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V nadaljevanju je predsedujoči opozoril, da se hitro bliža zaključek leta in da se bo potrebno 
odločiti o kraju svečane seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid ob zaključku leta. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku krajše razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
Predlog SKLEPA 8/10: 
 
V primeru, da izvajalec programa "Izobraževanje mladih" Svet Četrtna skupnost Šentvid 
obvesti, da programa ne bo mogel izvesti, Svet Četrtne skupnosti Šentvid preusmeri 
sredstva namenjena izvedbi programa "Izobraževanje mladih" v vrednosti 500 € v 
program "Novoletna obdaritev otrok – nakup daril za otroke". 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog sklepa 9/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika Sveta g. Polajnarja, da organizira 
Svečano sejo. Za ta namen Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni 650,00 €. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 9. 
Pobude občanov 

 
 
Franc Košir – Ureditev prometne varnosti 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Koširja. 
Oddelku za gospodarske družbe in promet predlaga, da prouči možnost za postavitev 
zapornice, oz. če to ni možno, postavitev grbin oz. drugačnih šikan za zmanjšanje hitrosti 
vozil. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
Glavan Metod – Poplave v kletnih prostorih 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 11/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Glavana. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je v pobudi že nakazana rešitev problema, ki jo je 
potrebno le izvršiti. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Pegan Zofija – pritožba – sprememba poteka proge LPP št. 8 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 12/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja z navedbami v pobudi, zato predlaga, 
upoštevajoč razporeditev poseljenosti, da se spremeni potek proge št. 8 LPP tako, da ta 
skozi naselje Brod poteka po Martinovi poti v obe smeri vožnje. V ta namen se pri gostilni 
Žibert uredi dodatno postajališče. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
PGD Stanežiče – Dvor – prošnji za sofinanciranje 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog ugotovitvenega SKLEPA 
13/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je že povabil PGD Stanežiče-Dvor k izvedbi programa Dan 
požarne varnosti, ravno tako pa tečejo dogovori okrog izvedbe programa Novoletne obdaritve 
otrok. 
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Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Rajko Vajd – postavitev grbin v Stanežičah 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 14/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid prosi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da v 
skladu s svojimi pristojnostmi oceni upravičenost zahteve krajanov Stanežič in svoje 
mnenje posreduje Svetu Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Anonimno – kitajci v Šentvidu 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 15/10: 
 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid odstopa pobudo – prijavo v reševanje pristojni Policijski 
postaji Ljubljana Šiška. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Dušan Holzbauer – razširitev prodajnih površin poslovalnice Mercator  
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 16/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo. 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid se zaveda problema nezadostne možnosti oskrbe 
prebivalcev Vižmarje - Broda, zato je v okviru sprejemanja novih prostorskih aktov 
MOL, predlagal, da se na omenjenem območju rezervira zemljišče za postavitev 
sodobnega in po ponudbi ustreznega trgovskega centra. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo ob 19.58 uri. 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
 
        Predsednik Sveta 
        Bogomir Polajnar 


