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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@siol.net 

Številka: 900-2/2007-2-14206 
Datum: 26. februar 2007 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
1. zasedanja 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 18. januarja 2007 v prostorih MU 
MOL OLS Prušnikova 106, s pričetkom ob 18. uri ter  
 
2. zasedanja 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 30. januarja 2007 v prostorih MU 
MOL OLS Prušnikova 106 
 
 
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi 
vodil. 
 

 
 

1. ZASEDANJE 3. SEJE SVETA ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 
18. januar 2007 

 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Brane Kopač, 
Janez Kregar, Eta Mirnik Hiti, Jožica Papež, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, 
Zmagoslave Sešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Irenca Kostanjevič ( MOL OLS), Robert Golavšek (MOL OLS), Aljaž Marn (Info TV), Maja 
Žugelj (TV Slovenija) in Andreja Filipović (časopis Direkt). 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče. Ugotovil je da je navzočih 13 od 15 članov 
Sveta, da je Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Člane Sveta je seznanil z možnostjo, da se seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid snemajo in 
predlagal naslednji SKLEP 3/1: 
 
Seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid se snemajo. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/1 je glasovalo 13 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
V nadaljevanju je navzoče seznanil s predlogom dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s 
sklicem seje: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
4. Izvolitev podpredsednikov sveta 
5. Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
6. Imenovanje uradne osebe Četrtne skupnosti Šentvid za posredovanje informacij javnega 

značaja 
7. Imenovanje pooblaščene in odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije. 
8. Imenovanje osebe, ki zastopa Svet Četrtne skupnosti Šentvid 
9. Priprava stališč v zvezi s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja MOL 
10. Določitev prioritetnih nalog (ciljev) Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
11. Pobude članov Sveta 
12. Pobude občanov 
 
Navzoče je pozval, da dajo morebitne pripombe na predlagani dnevni red. Sam je predlagal, da 
se dnevni red razširi s točko dnevnega reda "Obisk družine Strojan", ki se uvrsti za 3. točko 
predlaganega dnevnega reda, ostale točke pa se preštevilčijo. 
 
Ker pripomb ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
2. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
4. Obisk družine Strojan 
5. Izvolitev podpredsednikov sveta 
6. Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
7. Imenovanje uradne osebe Četrtne skupnosti Šentvid za posredovanje informacij 

javnega značaja 
8. Imenovanje pooblaščene in odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije. 
9. Imenovanje osebe, ki zastopa Svet Četrtne skupnosti Šentvid 
10. Priprava stališč v zvezi s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja MOL 
11. Določitev prioritetnih nalog (ciljev) Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
12. Pobude članov Sveta 
13. 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. 
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AD 1. 
Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predlog zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 
predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/3 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 2. 
Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predlog zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 
predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/4 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predlog zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli 
s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem zapisniku. 
 
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/5 je glasovalo 14 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
Obisk družine Strojan 

 
V uvodu v točko je predsedujoči na kratko povzel dogajanje vezano na sklic 1. korespondenčne 
seje Sveta. Povedal je, da je pred samim obiskom družine Strojan, kot je bilo sklenjeno na 
korespondenčni seji, da bi zagotovil udeležbo, v sodelovanju s strokovno službo, poklical člane 
Sveta. Izkazalo se je, da udeležba ne bi bila reprezentativna, zato je obisk na dogovorjeni dan 
preklical, z namero, da se o datumu obiska člani Sveta dogovorijo na prvi prihodnji seji. 
 
Po kratkem uvodu, je predsedujoči pozval navzoče k razpravi. 
 
V razpravi je bilo izraženo mnenje, da korespondenčna seja ni najustreznejši način za 
sprejemanje tovrstnih sklepov. Tudi vrednost darila se je izkazala za vprašljivo, saj je veliko 
ljudi bolj potrebnih tovrstne pomoči, kot družina Strojan, ki je po vseh informacijah razmeroma 
dobro preskrbljena. Oblikovalo se je stališče, da ni potrebno, da družino obišče ves Svet. 
Zadostovalo bi, da gre na obisk le nekaj predstavnikov. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči povzel razpravo in dal na glasovanje naslednji predlog 
SKLEPA 3/6: 
Predstavniki Sveta Četrtne skupnosti Šentvid obiščejo družino Strojan. 
 
Obisk organizira predsednik Sveta v sodelovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo. 
 
Priložnostno darilo se kupi iz prostovoljnih prispevkov članov Sveta. 
 
Sklep nadomesti sklepa sprejeta na 1. korespondenčni seji Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/6 je glasovalo 14 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
Izvolitev podpredsednikov sveta 

 
V skladu z 11. členom Začasnih pravil Četrtne skupnosti Šentvid, kandidata za podpredsednika 
(co/ke) predlaga predsednik Sveta. 
 
Ta je predlagal, da Svet imenuje enega podpredsednika in sicer Eto Mirnik Hiti. 
 
Kandidatka je izrazila soglasje h kandidaturi. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/7: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid za podpredsednico Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
imenuje Eto Mirnik Hiti. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/7 je glasovalo 10 članov Sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 član Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
AD 6. 

Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
 
V uvodu je predsedujoči povedal da je v preteklem mandatu imel Svet Četrtne skupnosti 
Šentvid, poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere ustanovitve 
narekujejo začasna pravila Sveta,  naslednja delovna telesa: 
 
1. Komisijo za finančna vprašanja 
2. Komisijo za pripravo predloga pravil Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
3. Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in promet 
4. Komisija za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem 
5. Komisija za prosti čas, vzgojo in izobraževanje 
6. Sosvet za varnost občanov 
 
Komisije imajo za nalogo, da podrobneje proučijo problematiko s svojega področja, ki jo bo 
Svet obravnaval in pripravijo predloge za razrešitev pa tudi samostojno pripravljajo predloge za 
obravnavo na seji Sveta. Dobro delo komisij pomeni učinkovitejše delovanje Sveta, kot tudi bolj 
poglobljeno obravnavo problemov s katerimi se Svet srečuje. 
Ocenil je, da naštete komisije dobro pokrivajo vsa področja Sveta, ki jih je mogoče predvideti, 
zato je predlagal, da Svet ponovno ustanovi enaka delovna telesa. 
 Sestavo (število članov Sveta v komisiji ter morebitno število zunanjih članov komisije), 
področje delovanja in člane komisije Svet določi s sklepom. 
 
V razpravi, ki je sledila, so navzoči izrazili potrebo po krovnem dokumentu (strategiji) Četrtne 
skupnosti Šentvid s katero bi Svet opredelil globalne cilje, posledično pa tudi, prioritete 
delovanja kot tudi strategijo in način nastopanja v kontaktu z zunanjimi subjekti. Osnovo za 
dokument naj bi pripravile komisije. Dokument naj bi nastal v okvirnem roku treh mesecev. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
Predlog SKLEPA 3/8: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za finančna vprašanja. 
  
Delavno področje komisije je: 
 
1. pripravlja predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid 
2. spremlja izvajanje finančnega načrta 
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3. spremlja vprašanja povezana s proračunom MOL in Svetu po potrebi poroča in 
pripravlja predloge za uvrstitev v proračun MOL oz. črpanje postavk. 

4. Izdeluje finančne podlage za odločanje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Komisijo sestavlja pet članov Sveta.  
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/8 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog SKLEPA 3/9: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Začasno komisijo za pripravo predloga  pravil 
Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Delovno področje komisije je: 
 
1. zbere pripombe in predloge članov Sveta na osnutek Pravil Četrtne skupnosti Šentvid 
2. pripravi predlog Pravil Četrtne skupnosti Šentvid in ga posreduje Svetu v potrditev. 
 
Komisijo sestavljajo trije člani Sveta.  
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/9 je glasovalo 14 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog SKLEPA 3/10: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja 
in promet. 
 
Delovno področje komisije je, da obravnava vprašanja v zvezi s problematiko urejanja 
prostora, okolja in prometa v okviru pristojnosti Četrtne skupnosti Šentvid ter daje Svetu 
pobude in predloge v zvezi z navedeno problematiko 
 
Komisijo sestavlja osem članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.  
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/10 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog SKLEPA 3/11: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in 
turizem. 
 
Delovno področje komisije je, da obravnava vprašanja v zvezi s problematiko 
gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma v okviru pristojnosti Četrtne skupnosti 
Šentvid ter daje Svetu pobude in predloge v zvezi z navedeno problematiko. 
 
Komisijo sestavlja pet članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/11 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog SKLEPA 3/12: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Komisijo za prosti čas, vzgojo in izobraževanje. 
 
Delovno področje Komisije je, da obravnava vprašanja v zvezi s problematiko preživljanja 
prostega časa, vzgoje in izobraževanja v okviru pristojnosti Četrtne skupnosti Šentvid ter 
daje Svetu pobude in predloge v zvezi z navedeno problematiko. 
 
Komisijo sestavlja pet članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/12 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predlog SKLEPA 3/13: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi Sosvet za varnost občanov. Delovno področje 
Sosveta je: 
 
A. Na področju zatiranja klasičnega kriminala bo obravnaval vzroke in rešitve za naslednje 

probleme: 
- vlomi v stanovanja in hiše (zaščita lastnine, način osveščanja ljudi, problemi 

tehničnega varovanja,….) 
- vlomi v vozila in tatvine vozil (predmeti v vozilih, alarmne naprave, neosvetljena 

parkirišča itd..) 
- ropi in drzne tatvine na ulicah, pred lokali, v mestnih avtobusih (samozaščitno 

varovanje oškodovancev, seznanjanje družin, šol, centrov za socialno delo itd.) 
- izsiljevanje in nasilniško obnašanje v in pred šolami, na plesnih prireditvah itd.. 
- problematika mamil in alkoholizma 
- zanemarjanje otrok in negativni pojavi v zvezi z mladostniki in otroci 
- nasilje v družini, zloraba otrok 
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- tatvine v trgovinah in blagovnih centrih 
- samozaščitno ravnanje ljudi v času dopustov, daljših praznikov, vikendov itd. 
- požarna varnost v naravi, stanovanjih in drugih objektih 
- druga varnostna problematika na predlog članov posvetovalnega telesa in občanov. 

 
B. Na področju javnega reda in miru bo obravnaval vzroke in rešitve na naslednjih 

področjih: 
- nasilniško vedenje pretepi na ulicah, v lokalih, javnih prireditvah itd.. 
- ravnanje s pirotehničnimi izdelki 
- kaljenje nočnega miru in počitka v strnjenih stanovanjskih naseljih 
- problematika orožja 
- problematika ilegalnega bivanja tujcev  
- drugi problemi na predlog članov in občanov 

 
C. Na področju varovanja prometa bo obravnaval vzroke in rešitve za naslednje probleme: 

- parkiranje 
- varnost otrok na poti v šolo, cestno prometna signalizacija v okolici šole 
- pomanjkanje površin za pešce, kolesarske steze in drugih površin za varnejšo 

vožnjo vseh udeležencev v prometu 
- neprimerna hitrost, delo z radarji, grbine, 
- alkohol in mamila v prometu 
- drugi problemi, ki jih predlagajo člani in občani 

 
 
K sodelovanju se povabi naslednje zunanje člane: 
- Policijsko postajo Šiška ( 1 član) 
 Osnovno šolo Franc Rozman Stane (1 član) ־
 Osnovno šolo Šentvid (1 član) ־
 Osnovno šolo Vižmarje Brod ־
 Gimnazijo Šentvid (1 član) ־
 Klasično škofijsko gimnazijo Šentvid ־
 Waldorfski vrtec Mavrica ־
 Vrtec Mravljinček ־
 
 
Sestavo Sosveta in člane Sosveta bo Svet Četrtne skupnosti določil na prihodnji seji Sveta. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/13 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 7. 
Imenovanje uradne osebe Četrtne skupnosti Šentvid za posredovanje informacij javnega 

značaja 
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V uvodu v točko, je predsedujoči povedal, da je funkcijo uradne osebe Četrtne skupnosti 
Šentvid za posredovanje informacij javnega značaja do sedaj opravljal predsednik Sveta in 
predlagal, da ostane tudi v bodoče enako. 
Ker ni bilo pripomb, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/14: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za uradno osebo Četrtne skupnosti Šentvid za 
posredovanje informacij javnega značaja predsednika Sveta, Bogomira Polajnarja. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/14 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 8. 
Imenovanje pooblaščene in odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije. 

 
Predsedujoči je povedal, da je Svet Četrtne skupnosti Šentvid dolžan v skladu z novosprejetim 
Zakonom o medijih imenovati pooblaščeno in odgovorno osebo za posredovanje informacij za 
medije. Ker gre vsebinsko podobno funkcijo, kot pod AD 7., je predlagal, da tudi to funkcijo 
opravlja predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb, je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/15 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za osebo pooblaščeno in odgovorno za 
posredovanje informacij za medije, predsednika Sveta, Bogomira Polajnarja. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/15 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
Imenovanje osebe, ki zastopa Svet Četrtne skupnosti Šentvid 

 
Predsedujoči je v uvodu povedal, da glede na to, da je svet Četrtne skupnosti Šentvid kolektivni 
organ je nujno, da ima svojega zastopnika v pravnih in drugih poslih ter kontaktih z zunanjimi 
subjekti. Smiselno je, da tudi to funkcijo opravlja predsednik Sveta. 
 
Ker na predlog ni bilo pripomb je dal na glasovanje predlog sklepa 3/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za svojega zastopnika predsednika Sveta, 
Bogomirja Polajnarja. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
Za predlagani sklep 3/16 je glasovalo 15 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 10. 
Priprava stališč v zvezi s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja MOL 

 
 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je točka namenjena pripravi na problemsko 
obravnavo za območje Četrtne skupnosti sklicano za 23. januarja 2007. G. Golavška je prosil, da 
na kratko povzame pregled pobud krajanov in organizacij, ki jih je Svet Četrtna skupnost 
Šentvid prejel v predhodnih obdobjih. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 
V razpravi so člani Sveta opozorili na številne probleme na področju Četrtne skupnosti Šentvid, 
kar kažejo tudi pobude krajanov. Problematiko je mogoče razvrstiti v nekaj skupin: 
- gospodarjenje s prostorom in urejanje prostora 
- prometna infrastruktura 
- komunalna infrastruktura 
- družbena infrastruktura (vrtci, površine za rekreacijo in šport, oskrba prebivalstva…) 
 
Izoblikovalo se je mnenje, da se obravnava konkretnih pobud dotika problematike preveč ozko, 
gledano v luči priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda MOL. Oddelek za 
urbanizem MU MOL v svojem povabilu na problemsko konferenco ni opredelil tematike 
konference.  
 
Sprejet je bil DOGOVOR: 
Predstavniki Sveta Četrtna skupnost Šentvid se udeležijo problemske konference v zvezi s 
pripravo Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda MOL, z namenom, da se 
informirajo, kakšna so razmišljanja urbanistov v zvezi s prihodnjim urejanjem prostora 
Četrtne skupnosti Šentvid. Na osnovi teh informacij, bo Svet oblikoval svoja stališča in jih 
posredoval oddelku za urbanizem MU MOL. 
 
 

AD 11. 
Določitev prioritetnih nalog (ciljev) Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

 
V uvodu je predsedujoči povedal, da je bil na sestanku s podžupanom MOL za lokalno 
samoupravo sprejet dogovor, da četrtne skupnosti MOL, do konca januarja 2007 pripravijo 
spisek prioritetnih nalog, takšnih, ki jih je mogoče realizirati v enem letu in dolgoročnih 
prioritetnih nalog. Denar za izvedbo naj bi bil zagotovljen v okviru Oddelka za gospodarske 
javne službe in promet. 
 
Sprejet je bil DOGOVOR: 
V čim krajšem času oblikujejo komisije, ki naj pripravijo prioritete iz svojih področij 
delovanja, Svet pa bo na prihodnji seji opravil selekcijo in sintezo v dokument, ki bo 
posredovanj podžupanu za lokalno samoupravo. 
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AD 12. 
Pobude članov Sveta 

 
Do seje sta na sedež Četrtne skupnosti Šentvid prispeli tri pobude članov Sveta. Pobude so 
vložili g. Povše in g. Verbič in g. Hitij. 
Pobude so člani Sveta prejeli  v dodatnem gradivu za sejo, pred samo sejo. 
 
V uvodu so člani Sveta ugotovili, da so predlagane pobude preveč kompleksne, da bi jih bilo 
mogoče proučiti in kvalitetno obravnavati v tako kratkem času. 
 
Sprejet je bil DOGOVOR: 
Člani Sveta pripravljajo pobude za obravnavo na seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v pisni 
obliki in toliko prej, da jih bo mogoče priložiti gradivu ob sklicu seje. Sestavni del pobude naj 
bo tudi predlog sklepa, ki na bi ga sprejel Svet Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
V primeru, da se pobuda dotika več področij oziroma se deli na naloge, ki jih je mogoče 
izvršiti takoj in na del, ki je bolj splošne – strateške  ali ciljne narave, naj bo pobuda tudi tako 
razdeljena. 
 
 
 
Zaradi pozne ure, je predsedujoči prekini sejo ob 21:48 uri. 
 
 
 

 
 
 

2. ZASEDANJE 3. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID 
30. januarja 2007  

 
 

 
2. zasedanje je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, Bogomir Polajnar, ki je sejo 
tudi vodil. 
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Brane Kopač, 
Janez Kregar, Eta Mirnik Hiti, Jožica Papež, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar in 
Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Robert Golavšek (MOL OLS) 
 
V uvodu v 2. zasedanje 3. seje Sveta Četrtna skupnost Šentvid je predsedujoči – predsednik 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, g. Bogomir Polajnar, pozdravil navzoče in ugotovil, da je 
navzočih 13 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet sklepčen. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je bila seja prekinjena med 12. točko dnevnega reda – Pobude 
članov Sveta ter nadaljeval z obravnavo točke. 
 
 

AD 12. 
Pobude članov Sveta – nadaljevanje 

 
Predsedujoči je zaprosil g. Hitija, da predstavi vloženo pobudo. Pobuda je bila podana v pisni 
obliki in je priloga izvirnika zapisnika.  
 
Po kratki predstavitvi, je predsedujoči pozval k razpravi. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/17: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo člana Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid, g. Hitija in jo v celoti podpira. 
Pobuda se posreduje pristojnim službam MU MOL. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/17 je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predal besedo g. Povšetu, da predstavi svojo pobudo. Pobuda je 
bila podana v pisni obliki in je sestavni del izvirnika zapisnika. 
 
Po predstavitvi pobude je predsedujoči odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/18: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo člana Sveta g. Povšeta. Svet Četrtne 
skupnosti Šentvid zadolži strokovno službo, da pridobi ustrezne informacije v zvezi z deli 
pobude, ki to zahtevajo. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in 
promet, da se opredeli do 5. točke pobude in pripravi ustrezne predloge sklepov. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži komisijo za prosti čas, vzgojo in izobraževanje, da 
upošteva ustrezne dele pobude kot delovno gradivo za pripravo predlogov za uvrstitev v 
program dela Sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2007. 
 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/18 je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je prosil g. Verbiča, da predstavi vloženo pobudo. Pobuda je bila podana v pisni 
obliki in je priloga izvirniku zapisnika. 
 
Po predstavitvi pobude je predsedujoči odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/19: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo člana Sveta g. Verbiča in jo v celoti 
podpira. Pobuda se pošlje pristojnim službam MU MOL. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/18 je glasovalo 13 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

AD 13. 
Pobude občanov 

 
 
A. Zahtevek pluženja snaga na Peršinovi cesti / Barlič 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/19: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži strokovno službo, da preveri, ali je obravnavana 
ulica uvrščena v načrt zimske službe. V kolikor ni, se pobuda posreduje pristojnemu 
Oddelku MU MOL. 
 
Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/19 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
B. Izguba pitne vode iz vodnjaka / Benedek 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/20: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo g. Benedeka. 
Pobuda se posreduje pristojni službi ali organizaciji. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
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Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/20 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
C. Vloga za napeljavo kanalizacije v Miheličevi ulici / Kocjan, Marolt 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/21: 
 
Svet Četrtna skupnost Šentvid naslavlja na Oddelek za gospodarjenje z zemljišči MU 
MOL urgenco v kateri zahteva takojšen odgovor in pojasnilo, zakaj na dopis ni bilo 
odgovora v zakonitem roku (ZUP). 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/21 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
D. Prijava motenj posesti javne pešpoti / Iniciativni odbor krajanov…/ v vednost 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/22: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s prijavo. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/22 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
E. Pobuda za asfaltiranje Romavhove ulice /Suša 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/23: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanov za asfaltiranje 
Romavhove ulice. Pristojnim službam MOL predlaga, da asfaltiranje ulice uvrstijo med 
tekoče naloge, če pa to ni mogoče, pa v načrte investicij za leto 2008. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
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Za predlagani SKLEP 3/23 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
F. Pritožba /prvopodpisani Poljanec 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/24: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pritožbo podpisnikov pritožbe v zvezi z 
omejevalci hitrosti na cesti Stanežiče – Medno in predlaga pristojnim službam, da 
preverijo ustreznost izvedbe in lokacijo postavitve omejevalcev hitrosti. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/24 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
G. Izgradnja polnega priključka na AC v Šentvidu / Civilna pobuda… 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/25: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Civilne pobude izgradnje polnega 
priključka magistralne ceste na avtocesto v tunelu Šentvid ter Civilne pobuda Vižmarje – 
Brod proti cesti Stanežiče-Brod skozi Vižmarje. 
Svet se zavzema za celovito reševanje prometne problematike na območju Četrtne 
skupnosti Šentvid v najkrajših možnih rokih. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/25 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
H. Problematika urejanja okolja v naselju Flandrova ulica/Skupnost lastnikov stanovanj 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/26: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Skupnosti lastnikov stanovanj 
Flandrova ulica 6, 8, 10 in 12. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži Komisijo za urejanje prostora, varovanje okolja in 
promet, da prouči razmere 'v naravi' in pripravi predloge rešitev oz. sklepov. 
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Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/26 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
I. Pobuda za javno razsvetljavo na ulici Na Rojah od št. 15 do 27 / prvopodpisana ga. 

Verstovšek Bizjan 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/27: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo stanovalcev ulice Na rojah 15-27 in 
jo v celoti podpira. 
Pobuda se posreduje pristojnemu oddelku MU MOL. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/27 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
J. Oglasne table / Fani Špende 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/28: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo ga. Fani Špende. 
Komisija za urejanje prostora, varovanje okolja in promet se zadolži, da ugotovi, kje v 
Četrtne skupnosti Šentvid bi bila potrebna postavitev oglasnih desk 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/28 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
K. Umiritev prometa na c. Andreja Bitenca / Janka Strle 
 
Pobuda je bila vložena v pisni obliki in je priloga izvirnika zapisnika. 
 
Po obravnavi pobude, je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/29: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo ga. Janke Strle in jo v celoti 
podpira.  
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Na pristojne službe MU MOL naslavlja apel, da se razmere na Cesti Andreja Bitenca 
nemudoma uredijo tako, da bo cesta varna za vse udeležence v prometu. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
Za predlagani SKLEP 3/29 je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo. 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
        Predsednik Sveta 
            Četrtne skupnosti Šentvid 
        Bogomir Polajnar 
 


