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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: 900-227/2009-2 
Datum: 19. november 2009 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 
17. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 11. novembra 2009 s pričetkom ob 18. uri 
v prostorih MOL MU SLS, Prušnikova 106, Ljubljana. 
  
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi 
vodil. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Jožef Duhovnik, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Janez Jemec, Brane Kopač, Janez Kregar, 
Jožica Papež, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Zmagoslava Sešelj, Zvonimir Urbančič, Mojca 
Vadnjal in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Marjana Wamberger in Zofija Pagon – krajanki, 
Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL MU SLS. 
 
IZOSTANEK JE OPRAVIČILA: 
Verica Rutar. 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Imenovanje nadomestnega člana Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
3. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta ČS Šentvid 
4. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
5. Potrditev zapisnika 14. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
6. Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
7. Vmesno poročilo o izvrševanju finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2009 in nadaljnji 

dogovori 
8. Poročilo o realizaciji plana malih del  
9. Pobude občanov 

 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče, ugotovil, da je navzočih 12 od 14 članov 
Sveta, da je Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, ki se smiselno uporablja tudi za 
delovanje svetov četrtnih skupnosti, ki pravi da Svet o mandatnih vprašanjih odloča pred 
določitvijo dnevnega reda, je predsedujoči prešel na 1. točko dnevnega reda. 
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AD 1. 

Imenovanje nadomestnega člana Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal da je Svet Četrtne skupnosti Šentvid na 
podlagi odstopne izjave člana sveta Bogdana Cerovca ugotovil da je temu prenehal 
mandat člana Sveta ČS Šentvid in zaprosil Mestno volilno komisijo MOL, da imenuje 
nadomestnega člana iz istoimenske liste. 
 
Odgovor MVK je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
na seji komisije, ki je bila 11. novembra 2009. Predsednico komisije ga. Mojco 
Vadnjal je zaprosil da poda poročilo (poročilo komisije se priloga izvirniku tega 
zapisnika). 
 
Predsednica je podala poročilo in povedala, da je za nadomestnega člana imenovan 
g. Jože Sever. 
 
V razpravi so sodelovali g. Jemec, g. Kopač, g. Polajnar, g. Florjančič in g. Sever. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 17/1, kot ga je 
oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: 
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestne volilne komisije št. 041-30/2009-4 z dne 16. 
10. 2009 in Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 45/08), Svet Četrtne 
skupnosti Šentvid g. Jožetu Severju potrjuje mandat člana Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid. 
S prevzemom mandata g. Jože Sever prevzame tudi mandate v ustreznih komisijah. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 
PROTI predlaganemu sklepu je glasovalo 5 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu seje. 
Glede na to, da sta na sejo prišli krajanki z Broda je predlagal, da se dnevni red 
razširi tako da se za 2. točko doda nova 3. točka: 
 
3. Problematika MPP na Brodu, 
 
točke, ki sledijo pa se ustrezno preštevilčijo. 
 
 
 
Druge razprave k dnevnemu redu ni bilo zato je dal na glasovanje naslednji predlog 
dnevnega reda: 
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1. Imenovanje nadomestnega člana Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
3. Problematika MPP na Brodu 
4. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta ČS Šentvid 
5. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
6. Potrditev zapisnika 14. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
7. Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
8. Vmesno poročilo o izvrševanju finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2009 in 

nadaljnji dogovori 
9. Poročilo o realizaciji plana malih del  
10. Pobude občanov 

 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2. 
Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 
Predsedujoči je ugotovil, da člani Sveta do dneva seje niso vložili nobene pobude in zaključil 
točko. 
 
 
 

AD 3. 
Problematika MPP na Brodu 

 
 
Predsedujoči je pozval krajanki ga. Marjano Wamberger in Zofijo Pagon, da Svet seznanita s 
problematiko, ki ju je pripeljala na sejo Sveta. 
 
Krajanki sta povedali, da si krajani Broda od časa zaprtja Martinove poti prizadevajo za 
postavitev dodatnega (nadomestnega) postajališča avtobusa MPP št. 8 na Tacenski cesti. 
Sprva so bili zavrnjeni, nato pa jim je bilo postajališče obljubljeno, vendar po enem letu, to še 
vedno ni postavljeno. Opozorili sta, da v tem delu živijo predvsem starejši ljudje, ki s težavo 
hodijo tako daleč, do prvega postajališča MPP na Tacenski cesti. Izrazili sta veliko 
nezadovoljstvo nad delom Mestnih služb pa tudi nad delom Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Pojasnjeno jima je bilo, da je bila prva strokovna ocena postavitve začasnega postajališča 
negativna. Ocenjeno je bilo, da ni mogoče zagotoviti pogojev za varno ustavljanje mestnega 
avtobusa na Tacenski cesti izven obstoječih postajališč.  
 
Kasneje (v septembru 2009) je bil na iniciativo predstavnikov MPP organiziran sestanek na 
terenu z namenom določitve mikrolokacije začasnega postajališča. To je bilo tudi storjeno, 
predlog pa je bil poslan Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ki je za soglasje 
zaprosil Ministrstvo za promet, saj je Tacenska cesta v upravljanju države. Soglasja še niso 
prejeli. 
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Povedano je bilo tudi, da se do konca leta pričakuje odprtje Martinove poti in s tem enak 
potek proge MPP št. 8, kot pred rekonstrukcijo. V nadaljevanju se zgodaj spomladi uvaja 
dodatno povezava Broda z "minibusom", ki naj bi po dogovorih zaokrožil vse do čistilne 
naprave na Brodu in potnikom omogočil prestopanje na progo št. 8 ali pa nadaljevanje 
vožnje do Črnuč. 
 
 
 
 

AD 4. 
Potrditev zapisnika 16. seje Sveta ČS Šentvid 

 
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je oprl razpravo. 
 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa št. 17/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 16. seje Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je oprl razpravo. 
 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa št. 17/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 16. seje Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

AD 6. 
Potrditev zapisnika 14. izredne seje Sveta ČS Šentvid 
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Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je oprl razpravo. 
 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa št. 17/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 16. seje Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 7. 
Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 
Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je oprl razpravo. 
 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa št. 17/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 16. seje Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 8. 
Vmesno poročilo o izvrševanju finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2009 in 

nadaljnji dogovori 
 
Vmesno poročilo o izvrševanju finančnega načrta, kot ga je v sodelovanju s 
predsednikom Komisije za finančna vprašanja pripravila strokovna služba, so člani 
sveta prejeli s sklicem seje.  
Predsedujoči je zaprosil predsednika komisije, da nas opozori na glavne poudarke iz 
poročila. 
Ta je povedal, da se program Sveta Četrtne skupnosti Šentvid odvija v skladu z 
načrti in pričakovanji, da je večina programov realiziranih ali pa v sklepni fazi 
realizacije. Le programa "Izobraževanje mladih" ni bilo mogoče realizirati, saj v 
Četrtne skupnosti Šentvid ni bilo ustreznega izvajalca. Povedal je tudi, da tako ostaja 
nekaj sredstev, ki bi jih bilo mogoče nameniti za nekatere dodatne programe po 
katerih se je pokazala potreba in sicer: 
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1. Zaključek programa malih del – barvanje sten podhoda pod Tacensko cesto 
2. Soorganizacija etnološke razstave 
3. Že tradicionalna praznična okrasitev Šentvida 
4. Organizacija dodatne lutkovne predstave za otroke 
 

 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči strnil zaključke v naslednje predloge sklepov: 
 
Ugotovitveni sklep št. 17/6: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z Vmesnim poročilom o 
izvrševanju finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 17/7: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid za soorganizacijo Etnološke razstave nameni 500,00 €. 
Svet financira pripravo eksponatov. Svet pooblasti predsednika Sveta za konkretno 
realizacijo sklepa. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 17/8: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni za praznično okrasitev Šentvida 400 €. 
Okrasitev izvede PGD Šentvid. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 17/9: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni za uprizoritev dodatne lutkovne predstave za 
otroke 300 €. 
Predstavo izvede KUD Unikat. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep št. 17/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni za obdaritev članov Sveta 1.300 €. 
Za realizacijo sklepa Svet pooblasti predsednika Sveta. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD. 9 
Poročilo o realizaciji plana malih del 

 
Poročilo o realizaciji plana malih del ČS Šentvid za leto 2009 so člani Sveta prejeli s 
sklicem seje. (poročilo je priloga izvirniku tega zapisnika) 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu. 
 
Ker k razpravi ni bilo prijav, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji ugotovitveni 
sklep št. 17/11: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s poročilom o realizaciji plana 
malih del. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 10. 
Pobude občanov 

 
 
Novak Helena – Ureditev poti 
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Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 17/12: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, da krajanko seznani s postopkom (in/ali) kriteriji, ki ga je potrebno izvesti, da 
se sporna pot kategorizira kot občinska pot. 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid oddelku predlaga, da tovrstni napotki postanejo 
sestavni del, zlasti negativnih, odgovorov oddelka. 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Janez Zbačnik – ukinitev javne poti 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 17/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana in jo podpira. MOL 
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, svet predlaga, da cesto (JP 718 733 od 
213281 do C. v Dvor) zapre in briše iz katastra javnih poti.  
Cesta je bila po mnenju sveta in krajanov uvrščena v kataster po pomoti, saj ni urejena 
ustrezno za promet. 
 
Inšpekciji se ponovno pošlje urgenca zaradi nelegalnega odlagališča odpadnega 
materiala. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Brut Skočir – asfaltiranje poločnika 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 17/14: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid poziva MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, da čim prej naroči asfaltiranje dela pločnika v Ul. 4. julija in tako odpravi 
napako, da to ni bilo storjeno v preteklosti. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Robert Vurušič – izgradnja otroškega igrišča v M. Vižmarjih 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 17/15: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Robert Vurušiča in jo v celoti 
podpira. Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter oddelku za gospodarske 
dejavnosti in promet predlaga, da v letu 2010 pristopita k izgradnji predlaganega 
igrišča v skladu s svojimi pristojnostmi. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Robert Zaletel – Vzpostavitev proge LPP do naselja Stanežiče in Dvor 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 17/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo prebivalcev naselij Stanežiče 
in Dvor ter jo podpira. JP LPP predlaga, da se omenjeni naselji povežeta z obstoječo 
progo MPP oziroma morebitno uvedbo  povezave z "minibusom". 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Jože Kregar – Posledice obvoza  
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Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa št. 17/17: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Kregarja. Svet Četrtne 
skupnosti Šentvid ugotavlja, da ni možnega alternativnega obvoza v času zaprtja 
uvoza / izvoza na gorenjsko avtocesto. 
Vlagatelju pobude Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da morebitni 
odškodninski zahtevek naslovi na nosilca pravice do začasne zapore Dars d.d.  
 
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 20:27 uri. 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
 
 
        Bogomir Polajnar 
        Predsednik Sveta 
             Četrtne skupnosti Šentvid 


