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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 

Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid 
tel: 01 512 46 07   fax: 01 512 06 81 

e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si 
  
Številka: 900-211/2009-2 
Datum: 23. oktober 2009 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
15. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v sredo 21. oktobra 2009 s 
pričetkom ob 18:35 uri v prostorih MOL MU Službe za lokalno samoupravo (sedež Četrtne 
skupnosti Šentvid). 
 
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi 
vodil. 
 
Navzoči člani Sveta: 
Jožef Duhovnik, Franc Florjančič, Janez Jemec, Brane Kopač, Janez Kregar, Jožica Papež, 
Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič. 
 
Izostanek so opravičili: 
Igor Povše in Zvonimir Urbančič. 
 
 
Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Osnutek odloka o proračunu MOL za leto 2010 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče. Ugotovil je da je navzočih 11 od 15 članov 
Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 
 

AD 1. 
Osnutek odloka o proračunu MOL za leto 2010 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je rok za oddajo pripomb na Osnutek 
odloka o proračunu MOL za leto 2010, 25. oktober 2009. Članom Sveta je bil 
razdeljen izvleček proračunskih postavk iz osnutka, ki jih je mogoče neposredno 
povezati s Četrtno skupnostjo Šentvid. (gradivo je priloga izvirniku tega zapisnika) 
 
V razpravi so člani Sveta ugotovili, da se sredstva za izvajanje programov Četrtne 
skupnosti Šentvid ponovno zmanjšujejo, kar bo negativno vplivalo na obseg in 
kvaliteto izvedenih programov.  
Izraženo je bilo tudi nezadovoljstvo in razočaranje, da se le neznaten del sredstev 
proračuna usmerja na področje Četrtne skupnosti Šentvid, pa še to ne za 
pomembnejše naložbe, ki bi zares dvignile kvaliteto prebivanja na tem območju. 
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Posledično seveda v proračunu ni predvidenih sredstev za realizacijo prioritetnih 
nalog in številnih predlogov, za katere si Svet Četrtne skupnosti Šentvid prizadeva že 
vrsto let. Ugotovljeno je bilo, da so vsi zaključki in predlogi preteklih let še vedno 
aktualni. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 15-i/1: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika Sveta, Bogomira 
Polajnarja, predsednika Komisije za finančna vprašanja Četrtne skupnosti 
Šentvid, Franca Florjančiča in predsednika Komisije za urejanje prostora, 
varovanje okolja in promet, Emila Verbiča, da na podlagi preteklih predlogov za 
dopolnitev proračunov MOL oblikujejo predlog dopolnitev za leto 2010, ki ga 
ustrezno posodobijo. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo ob 19:27 uri. 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
 
 
 
        Bogomir Polajnar 
        Predsednik Sveta 
             Četrtne skupnosti Šentvid 
 


