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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: 900-28/2009-2 
Datum: 24.2.2009 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 
13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 17.2. 2009 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: 
Franc Florjančič, Alojz Hitij, Zvonimir Urbančič, Janez Kregar, Eta Mirnik Hiti, Bogomir 
Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL MU Služba za lokalno samoupravo 
 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 

1. Kadrovske zadeve (prenehanje mandata in imenovanja) 
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid 
4. Poročilo predsednika Sveta z usklajevalnega sestanka v zvezi s SPN in IPN MOL 
5. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja 
6. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2008 
7. Izvedbeni finančni načrt za leto 2009 
8. Smučišče v Podutiku 
9. Pobude občanov 

 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 10 od 15 članov 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Opozoril je, 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. 
Kadrovske zadeve (prenehanje mandata in imenovanja) 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se je pred sejo Sveta sestala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Prosil je predsednico Komisije ga. Vadnjal, da Svetu predstavi 
poročilo Komisije. (Poročilo komisije je bilo podano v pisni obliki in je sestavni del izvirnika 
tega zapisnika).  
 
Po predstavitvi poročila je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je pripravila 
Komisija: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da se je članica Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
ga. Eta Mirnik Hiti stalno preselila na naslov izven teritorija Četrtne skupnosti Šentvid in 
ji tako na podlagi 37 a. člena Zakona o lokalni samoupravi preneha mandat članice Sveta 
Četrtne skupnosti 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 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep št. 1/13 je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal, da Svet imenuje nadomestnega člana Komisije za 
finančna vprašanja ter Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet, saj sta komisiji 
s prenehanjem mandata g. Isteniču nepopolni. 
 
Predlagal je, da kot nadomestnega člana v obeh komisijah Svet imenuje naslednika g. Isteniča – 
g. Zvonimira Urbančiča. 
 
Ta se je s kandidaturo strinjal. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanja naslednja sklepa: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje Zvonimirja Urbančiča za člana Komisije za 
finančna vprašanja in s tem nadomesti Gregorja Isteniča, ki mu je prenehal mandat člana 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.  
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep št. 2/13 je glasovalo 8 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ter predlog sklepa: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje Zvonimirja Urbančiča za člana Komisije za 
urejanje prostora, varovanje okolja in promet in s tem nadomesti Gregorja Isteniča, ki mu 
je prenehal mandat člana Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.  
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Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep št. 3/13 je glasovalo 8 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predsedujoči je zaključil točko in odprl razpravo o predlogu dnevnega reda, ki so ga člani Sveta 
prejeli s sklicem seje.  
 
Ker razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Kadrovske zadeve (prenehanje mandata in imenovanja) 
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid 
4. Poročilo predsednika Sveta z usklajevalnega sestanka v zvezi s SPN in IPN MOL 
5. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja 
6. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2008 
7. Izvedbeni finančni načrt za leto 2009 
8. Smučišče v Podutiku 
9. Pobude občanov 

 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
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 ČS Šentvid 

 
 
Predsedujoči je ugotovil, da člani Sveta, do sklica seje niso vložili nobene pobude. Je pa pobudo 
vložil sam. Člani Sveta so prejeli pisno pobudo pred pričetkom seje. Pisna pobuda je sestavni 
del izvirnika tega zapisnika. 
 
Na kratko je povzel pobudo in odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje v pobudi naveden predlog sklepa 5/13: 
 
Svet četrtne skupnosti Šentvid zahteva od pristojnega oddelka (OGDP), da ga ta seznani s 
planom zimske službe. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
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Ter predlog sklepa  6/13: 
 
Svet četrtne skupnosti Šentvid zadolži svojo Komisijo za urejanje prostora, varovanje 
okolja in promet, da preveri ali so v plan vključene vse ulice in ceste, ki imajo glede na 
uporabo značaj javnih površin in pripravi predloge za ustrezne dopolnitve plana zimske 
službe oz. katastra občinskih cest. Povsem jasno mora biti določeno, kateri izvajalec 
opravlja čiščenje na določenih cestah. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
V nadaljevanju se je k razpravi prijavil g. Verbič in opozoril, da bo letos visoka obletnica 
"Vižmarskega tabora" in da bi bilo primerno, da se ta primerno obeleži, pred vsem pa, da se 
ustrezno uredi okolica spomenika "Vižmarskemu taboru". 
 
V razpravi je bil oblikovan naslednji predlog sklepa 7/13, ki ga je predsedujoči dal na 
glasovanje: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid spomni Ministrstvo za kulturo RS ter MOL Oddelek za 
kulturo na visoki jubilej "Vižmarskega tabora" in prosi za informacijo ali pripravljajo 
ustrezno ureditev okolice in samega spomenika ter obeležitev jubileja ali ne. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 3. 
Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid 

 
Predlog zapisnika 12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku. 
 
Razprave ni bilo zato je predlagal naslednji predlog slepa 8/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
Poročilo predsednika Sveta z usklajevalnega sestanka v zvezi s SPN in IPN MOL 
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Predsednik je seznanil navzoče, da je se je udeležil sestanka o dokončni uskladitvi SPN in IPN 
MOL, ki je bil 5. januarja 2009 v veliki dvorani na Magistratu (Mestni trg 1). Povedal je, da so 
bili na sestanek vabljeni vsi akterji v postopku sprejemanja prostorskega načrta. Osnovni namen 
sestanka, ki ga je vodil župan, je bil, da se navzoči seznanijo s potekom aktivnosti v zvezi s 
sprejemanjem SPN in IPN MOL. Povedano je bilo, da bo po zaključenem usklajevanju 
pripravljen prečiščen predlog prostorskih dokumentov, ki naj bi bil ponovno razgrnjen po 
četrtnih skupnostih MOL (predvidoma v mesecu marcu 2009). 
 
Sledila je razprava, katere glavna misel je bila, da je Svet sicer dobil stališča Oddelka za 
urejanje prostora MOL (gradivo za sejo Mestnega Sveta MOL), vendar so ta stališča nejasna. 
Zato je predsedujoči po zaključku razprave dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 9/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pozove Oddelek za urejanje prostora MU MOL, da se 
sestane s Svetom Četrtne skupnosti Šentvid in pojasni svoja stališča do pobud in predlogov 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi s Strateškim prostorskim načrtom ter Izvedbenim 
prostorskih načrtom Mestne občine Ljubljana, ki je v pripravi. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 5. 
Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja 

 
Predsedujoči je navzoče seznanil, da v letu 2008 na naslov pisarne Četrtne skupnosti Šentvid ni 
prišel nobeden zahtevek za izdajo informacij javnega značaja in predlaga, da Svet sprejme 
naslednji ugotovitveni sklep 10/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v letu 2008 ni prejel zahtevkov po izdaji 
informacij javnega značaja. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6. 
Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2008 

 
Predlog poročila so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  
V uvodu v točko je predsedujoči ugotovil, da je bil Svet Četrtne skupnosti Šentvid pri realizaciji 
finančnega načrta uspešen in prosil g. Florjančiča – predsednika Komisije za finančna vprašanja, 
da komentira poročilo. 
 
G. Florjančič je ocenil, da je bila realizacija finančnega načrta uspešna o čemur pričajo tudi 
visoki indeksi realizacije, ki so vsi blizu, po večini pa kar 100 %. Iz tega je ocenil, da so bili 
programi dobro izbrani. To potrjujejo tudi ugodni odzivi prebivalcev. Kljub temu je izrazil željo, 
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da bi Svet opravil analizo odmevnosti teh programov med prebivalci četrtne skupnosti. Pohvalil 
je tudi prispevek strokovne službe pri tehnični realizaciji programov. 
 
Predsedujoči se je zahvalil predsedniku komisiji in pohvalil dobro delo Komisije pri realizaciji 
finančnega načrta, ter odprl razpravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep 11/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje poročilo o realizaciji finančnega načrta Sveta 
Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2008 in pooblašča predsednika Sveta, da s strokovno 
službo pripravi vsa potrebna uradna poročila. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
Izvedbeni finančni načrt za leto 2009 

 
 

Predsedujoči je ocenil da je program Sveta v obliki, kot  se izvaja zadnjih 6 let dober pa tudi že 
sprejet med prebivalci in izvajalci, saj je korist razmeroma skromnih sredstev s katerimi Svet 
razpolaga za prebivalce in društva optimalen. Predlagal je, da program ostane nespremenjen, to 
je da se ponovno potrdijo glavni programi v enaki obliki. Ocenil je tudi, da je razporeditev 
sredstev ustrezna, v kolikor pa bi se pokazale dodatne potrebe, ima Svet dovolj rezerve, da 
financira tudi te programe. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 12/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema naslednji izvedbeni finančni načrt za leto 2009: 
 

    Plan 2009 Okvirni termin 

I. ŠENTVIŠKI TEDEN 800,00 Junij 2009 

  - Kulturne, zabavne in športne prireditve     

II. DNEVI ČS ŠENTVID 7.700,00 Avgust-Oktober 2009 
  1. Športne aktivnosti in tekmovanja 2.500,00   
  - Balinanje 450,00   
  - Srečanje ČS in občine Medvode - tenis (s pogostitvijo) 450,00   
  - Košarka  700,00   
  - Nogomet 450,00   
  - Odbojka - ženske ekipe 450,00   
        
  2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 2.700,00   

  - Gledališka igra 700,00   
  - Slavnostna akademija 250,00   
  - Revija šentviških pevskih zborov 1.100,00   
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  - Predstavitev slovenskega kulturnega izročila (razstava) 350,00   
  - Razstava ročnih del 100,00   
  - Extempore 200,00   

        
  4. Otroške igre in delavnice 1.600,00   
  a) lutkovna predstava 1.100,00   
  b) kreativne delavnice 500,00   
        
  5. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 900,00   
        

III. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 1.500,00 December 2009 

  a) Novoletna obdaritev otrok z območja Šentvida     

  b) Novoletna obdaritev otrok z območj Stanežiče Dvor     

  c) Novoletna obdaritev otrok z območja Vižmarje - Brod     
        

IV. DAN POŽARNE VARNOSTI 2.500,00 Oktober 2009 

  a) Dan požarne varnosti     

  b) Dan gasilstva v Šentvidu     

  c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno     

  č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih požarov     

  d)      
        

V. 
UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH  
IN 1. NOVEMBRU 1.000,00 November 2009 

  a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove     

  b) ureditev spomenika pri odcepu Stanežiče     
        

VI. PROJEKT OBNOVE IN  UREDITVE OTROŠKIH IGRIŠČ   600,00 Poletje - Jesen 
  (animacija uporabnikov - delavnice )     
        

VII. IZOBRAŽEVANJE MLADIH 500,00 Avgust - Oktober 2009 

        

VIII. DRUGI - DODATNI PROGRAMI 900,00   

        

  SKUPAJ PROGRAMI 15.500,00   

 Razpoložljivo 15.853,00  

 Razlika 353,00  
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
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Ter predlog sklepa 13/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča Komisijo za finančna vprašanja in predsednika 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da izvedejo vse potrebne postopke za izvedbo finančnega 
načrta. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
Smučišče v Podutiku 

 
S sklicem seje so člani Sveta prejeli kopijo članka, ki je bil objavljen v časopisu Žurnal24. Zdi 
se, da članek pojasnjuje odklonilno stališče mestnih služb in oblasti, do predlogov Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid za ureditev smučišča na Šentviškem hribu. Predstavljena ideja se zdi mega-
lomanska in po obsegu sredstev potrebnih za ureditev takšnega smučišča se zdijo vsi argumenti, 
ki smo jih slišali proti ureditvi našega smučišča smešni in podcenjujoči. 
 
Opozorjeno je bilo tudi, da implicitna trditev v članku, da lastništvo zemljišč šentviškega 
smučišča ni rešeno, ne drži. Pretežni del zemljišča je v lasti MOL, nekaj parcel pa je dejansko v 
lasti predsednika ŠD Dolomiti, ki jih je odkupil prav z namenom, da smučišču zagotovi iztek. 
Smučišče ima ustrezno že utrjeno površino (dolžino), ugodno lego, pa tudi projekti (tudi) za 
pokrito smučišče so bili narejeni in sicer v višini največ četrtine vrednosti projekta, ki je 
naveden v članku. Narejeni so tudi načrti za "andrenalinski park", ki bi smučišče naredili 
uporabno tudi izven smučarske sezone. Edini problem je dostop zaradi izgradnje TC Merkur, na 
kar pa je Svet ČS vseskozi opozarjal, pa ni bil slišan. 
 
Po zaključku razprave je bil sprejet dogovor da delovna skupina članov Sveta sestavi članek, 
ki se ga objavi v istem mediju (Žurnal24). 
 
 
 

Ad 9. 
Pobude občanov 

 
Vrtičkarji na parceli 646/1 k.o. Vižmarje 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni del izvirnika zapisnika te seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi. 
 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 14/13: 
 
Na podlagi poizvedbe strokovne službe je v pobudi navedena parcela v lasti Mestne občine 
Ljubljana, vendar bi morala biti prenesena na Sklad kmetijskih zemljišč republike 
Slovenije. 
V nobenem primeru pa Svet Četrtne skupnosti Šentvid nima pooblastil sklepati tovrstne 
pogodbe, zato pobudnikom svetuje da se organizirajo v formalno ali neformalno skupino 
ter določijo svojega predstavnika, ki jih zastopa v pravnem poslu najema. 
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Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Javna razsvetljava v Arkovi ul. 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni del izvirnika zapisnika te seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi. 
 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 15/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo prebivalcev Arkove ulice in jo v 
celoti podpira. Pobudo posreduje pristojni mestni službi s priporočilom, da jo v 
najkrajšem možnem času realizira. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Varnostne razmere na cesti Andreja Bitenca 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni del izvirnika zapisnika te seje.  
Predsedujoči je seznanil člane Sveta, da pobudo obravnava Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu MOL, s pobudo pa je seznanjen tudi oddelek za Gospodarske družbe in promet 
MOL, ki v zvezi z morebitno drsnostjo asfalta pripravlja oceno in na njeni podlagi ustrezne 
ukrepe. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 16/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja, da je na odseku ceste Andreja Bitenca, ki ga 
opisuje pobuda g. Šaleharja, potrebno proučiti varnostne razmere. Svet Četrtne skupnosti 
Šentvid je seznanjen, da pobudo obravnavata Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in Oddelek za gospodarske družbe in promet in pričakuje, da bosta oba pristojna 
sprejela potrebne ukrepe. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Vloga za sofinanciranje projekta gledališka igra "Hodnik" 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni del izvirnika zapisnika te seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi. 
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Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 17/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira tovrstne projekte in pričakuje kandidaturo 
gledališke skupine "Šodr teater" za izvedbo razpisanih programov Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid za leto 2009. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Postavitev hitrostnih ovir pred gasilskim domom PGD Vižmarje – Brod 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je sestavni del izvirnika zapisnika te seje.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 18/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo PGD Vižmarje – Brod. Svet meni, 
da je omenjeno področje prometno že urejeno (cona 30) in je potrebno prej zagotoviti 
upoštevanje prometnega režima, kot izvajati dodatne ukrepe za umirjanje prometa.  
Svet Četrtne skupnosti Šentvid seznani s pobudo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu MOL s predlogom, da se na problematičnem odseku postavi preventivni radar in 
se tako ugotovi, ali je dejansko potrebno izvesti dodatne ukrepe za umirjanje prometa. 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo ob 20:25 uri. 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
              Predsednik Sveta 
        Četrtne skupnosti Šentvid 
              Bogomir Polajnar 


