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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 3. aprila 2008 v prostorih MOL Službe 
za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 19.50 uri. (po 
zaključku 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid) 
 
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, Janez Kregar, Eta Mirnik Hiti, 
Bogomir Polajnar, Igor Povše, Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
 
Robert Golavšek – Koordinator ČS Šentvid (MOL SLS) 
 
IZSTANEK SO OPRAVIČILI: 
 
Verica Rutar in Mojca Vadnjal. 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov 
Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Stališča sveta Četrtne skupnosti Šentvid – dopolnjen osnutek Odloka o strateškem 

prostorskem načrtu mol in dopolnjen osnutek Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu MOL 

 
 
 
 

AD 1. 
Stališča sveta Četrtne skupnosti Šentvid – dopolnjen osnutek Odloka o strateškem 

prostorskem načrtu mol in dopolnjen osnutek Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
mol 

 
 
 



V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je seja sklicana zaradi skorajšnje seje Mestnega 
sveta MOL, na kateri bo obravnavana v točki dnevnega reda navedena problematika. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po krajši razpravi je predsedujoči povzel zaključke razprave v predlog SKLEPA 1/9-I: 
 
1. Svet Četrtna skupnost Šentvid meni, da je gradivo dopolnjen osnutek Odloka o 

strateškem prostorskem načrtu MOL in dopolnjen osnutek Odloka o izvedbenem 
prostorskem načrtu MOL prispelo na sedež četrtne skupnosti prepozno, da bi ga bilo 
zaradi njegove obsežnosti mogoče kvalitetno proučiti in se do njega opredeliti. Zato 
Svet Četrtna skupnost Šentvid predlaga, da se točki umakneta iz dnevnega reda 16. 
seje Mestnega sveta MOL. 

2. Pri prvem pregledu gradiva je bilo ugotovljeno, da stališča posredovana iz okolja 
Četrtna skupnost Šentvid v večini niso bila upoštevana. Svet Četrtna skupnost Šentvid 
vztraja pri racionalni rabi prostora, ki naj omogoči predvsem gradnjo enodružinskih 
hiš. Pri določanju rabe prostora pa naj se upošteva načelo zaokroževanja že 
uveljavljene rabe prostora. 

 
 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
SKLEP 1/9-I je bil sprejet. 

 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo ob 20.28 uri. 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
 
        Predsednik Sveta 
        Bogomir Polajnar 


