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:
Datum:

900-12/2007-2-15210
15. oktober 2007

Z A P I S N I K
6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 9. oktobra 2007 ob 18. uri in 25. oktobra 2007
ob 19.30 uri (drugo zasedanje) v prostorih MOL Službe za lokalno samoupravo, Prušnikova
106.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Janez Jemec, Brane Kopač, Janez Kregar, Eta
Mirnik Hiti, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj in Emil Verbič.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek – koordinator ČS Šentvid MOL SLS;
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi
vodil.
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:
1. Pobude članov Sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje Sveta
4. Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta
5. Finančni načrt za leto 2007 – poročilo Komisije za finančna vprašanja
6. Finančni načrt za leto 2008 ter leto 2009
7. Osnutek proračuna MOL za leto 2008
8. Osnutek proračuna MOL za leto 2009
9. Dopolnjen osnutek Strateškega prostorskega načrta MOL
10. Izgradnja predora na avtocestnem odseku Šentvid – Koseze
11. Stališča Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z obravnavo Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
12. Pobude občanov
Predsedujoči je pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 12 od 15 članov Sveta, da je s tem
Svet sklepčen in lahko prične z delom.
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo o dnevnem redu, ki so ga člani Sveta prejeli s
sklicem seje.
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Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Pobude članov Sveta
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje Sveta
4. Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta
5. Finančni načrt za leto 2007 – poročilo Komisije za finančna vprašanja
6. Finančni načrt za leto 2008 ter leto 2009
7. Osnutek proračuna MOL za leto 2008
8. Osnutek proračuna MOL za leto 2009
9. Dopolnjen osnutek Strateškega prostorskega načrta MOL
10. Izgradnja predora na avtocestnem odseku Šentvid – Koseze
11. Stališča Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z obravnavo Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
12. Pobude občanov
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Pobude članov Sveta
V uvodu v točko je predsedujoči ugotovil, da člani Sveta niso podali nobene pobude.
K besedi se je prijavil Emil Verbič – predsednik komisije za urejanje prostora, varovanje okolja
in promet.
Povedal je, da je v skladu z zadolžitvami, ki jih je Komisija prejela od Sveta ČS Šentvid
nekajkrat sklical komisijo, vendar se seje nikoli ni udeležilo zadostno število članov Komisije,
da bi bila ta sklepčna. Tako komisija ni mogla obravnavati dveh pobud občanov za katere je bila
zadolžena. Izrazil je veliko nezadovoljstvo nad tem, da člani komisije tudi ne opravičijo svojega
izostanka in povedal, da ob takšnem odnosu ni več pripravljen delati kot predsednik Komisije.
V razpravi, ki je sledila je bilo dogovorjeno:
Člani Sveta Četrtna skupnost Šentvid se zavezujejo, da se bodo v prihodnje redno udeleževali
sej Sveta in njegovih komisij. V primeru objektivne zadržanosti pa bodo svojo odsotnost
sporočili oz. opravičili.

AD 2.
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta
Zapisnik so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
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Prijavil se je Igor Povše in komentiral sklepe sprejete pod točko AD 5. – pobude članov Sveta –
Verica Rutar – premajhne kapacitete vrtca Mravljinček.
Povedal je, da je obstoj obeh osnovnih šol v Šentvidu vprašljiv zaradi premajhnega vpisa in da v
prostorih namenjenih šolskemu pouku ni možno brez znatnih investicij zagotoviti predšolsko
varstvo – vrtec. Ocenil je, da so tovrstne pobude škodljive in poudaril, da mora biti prioritetni
cilj Sveta Četrtna skupnost Šentvid, da se vrtcu Mravljinček zagotovi dodatne prostore na
razpoložljivem zemljišču v okolici vrtca.
Člani Sveta so njegovo razmišljanje večinsko podprli.
Glede na to, da zgornja razprava ne vpliva na verodostojnost zapisnika, je predsedujoči dal na
glasovanje predlog sklepa 6/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. 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 3
Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje Sveta
Zapisnik so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 6/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. izredne 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 4.
Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta
Zapisnik so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je pozval k razpravi.
Ker razprave ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 6/4:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 5. izredne 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.
Finančni načrt za leto 2007 – poročilo Komisije za finančna vprašanja
V uvodu v točko je predsedujoči navzoče spomnil, da je Svet Četrtne skupnosti Šentvid
pooblastil Komisijo za finančna vprašanja, da izpelje vse potrebne postopke za izvedbo
finančnega načrta za leto 2007.
Predsednika komisije Franca Florjančiča je zaprosil, da predstavi poročilo Komisije, ki so ga
člani Sveta prejeli v pisni obliki pred samo sejo. (poročilo je sestavni del tega zapisnika)
Predsednik Komisije je povedal, da se je Komisija sestala štirikrat, vsakokrat so bili na sejo
Komisije vabljeni predsednik sveta, predsednik komisije za urejanje prostora, varovanje okolja
in promet ter predsednik komisije za prosti čas, vzgojo in izobraževanje. V nadaljevanju je
predstavil glavne poudarke iz poročila.
Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu Komisije.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje poročilo Komisije za finančna vprašanja o
izvajanju finančnega načrta Sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2007.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/6, ki ga je v poročili
predlagala Komisija za finančna vprašanja:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sredstva, ki jih je razporedil za izvedbo programa Srečanje
pevskih zborov Šentvidov Slovenije prerazporedi na druge programe in sicer:
1.
2.
3.
4.

Program Dnevi ČS Šentvid – Otroške igre in delavnice – Lutkovna predstava +200 €,
Program Dnevi ČS Šentvid – Počitniške dejavnosti za otroke in mladino +300 €,
Program Novoletna obdaritev otrok +860 € ter
Program Ureditev spomenikov ob praznikih in 1. novembru +400 €.

Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
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Sklep je bil sprejet.
Predlog sklepa 6/7:
Preostala sredstva programa Srečanje pevskih zborov Šentvidov Slovenije 647,00 €,
sredstva programa Razstava ročnih del na katerega ni bilo prijave 373,32 € ter sredstva na
podkontu 4020 99 - 830,00 € ter podkontu 4029 99 - 496,09 € se razporedijo:
1. DNEVI ČS ŠENTVID/Športne aktivnosti in tekmovanja/Košarka/Turnir pionirskih
ekip – dekleta +226,25 €
2. DNEVI ČS ŠENTVID/Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu/ExTempore –
200,00 €,
3. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK/ Novoletna obdaritev otrok z območja Šentvida
247,00 €,
4. PREMIERNI KONCERT – ROZKE USENIK – 200,00 €
5. SPREJEM LUČI BETLEHEMA IN ŽIVE JASLICE 100,00 €
6. LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA DU LJUBLJANA – ŠENTVID
200,00 € in
7. NOVOLETNA OKRASITEV - 496,00 €
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predlog sklepa 6/8:
Svet Četrtna skupnost Šentvid pooblašča in zadolžuje Komisijo za finančna vprašanja, da
izvede postopke potrebne za realizacijo razširjenega in dopolnjenega finančnega načrta
Četrtne skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predlog sklepa 6/9:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid organizira zaključno srečanje članov sveta na svečani seji v
gostinskem lokalu Kaval.
Za gostinske storitve ob tej priložnosti Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni planiranih
630 €.
Za organizacijo svečane seje, Svet zadolži predsednika Sveta.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
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Sklep je bil sprejet.

AD 6.
Finančni načrt za leto 2008 ter leto 2009
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se letos prvič pripravlja Proračun MOL za dve leti
skupaj – 2008 in 2009. Skladno s tem se tudi oblikujejo finančni načrti četrtnih skupnosti MOL.
Odlok o financiranju četrtnih skupnosti uvaja pomembne novosti. Osnova za izračun višine
sredstev s katerimi bo posamezna ČS razpolagala so fiksni del, ter variabilni del izračunan na
osnovi površine ČS ter števila prebivalcev v ČS. Po tem izračunu, bo Četrtna skupnost Šentvid
razpolagala v prihodnjih dveh letih s skupaj 23.066,00 € za posamezno leto. Novi odlok
predpisuje tudi obvezno porabo in sicer 20 % (4.613,00 €) za izvedbo 'malih del' ter 20 %
(4.613,00 €) za delovanje ČS. O porabi preostalih 60 % sredstev odloča Svet ČS. Sredstva, ki jih
Svet določi za izvedbo malih del postanejo sestavni del proračunskih sredstev oddelka oz.
službe, ki bo mala dela izvršila.
Navedena sredstva s katerimi bo razpolagala ČS ne vključujejo sredstev za nadomestilo stroškov
udeležbe na sejah sveta in sredstev za povračilo stroškov telefona.
V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je zaradi kratkega roka za predložitev finančnih
načrtov, zaprosil predsednika Komisije za finančna vprašanja, da komisija oblikuje predloge
finančnih načrtov za sejo. (predlog v pisni obliki so člani Sveta prejeli pred samo sejo)
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 6/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema naslednji

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID
ZA LETO 2008
Postavka Konto

Naziv postavke

Ocena
realizacije
2007

Proračun
2008

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016023
Četrtna skupnost Šentvid
4020 09 Izdatki za reprezentanco
4020 99 Drugi splošni material in storitve
4022 05 Telefon, teleks, faks,elektronska pošta
4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev
4029 99 Drugi operativni odhodki
084011

Področje dejavnosti
neprofitnih
organizacij, društev, združenj
in
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5.712,00
630,00
830,00
3.422,00
830,00

6.391,00
800,00
900,00
300,00
3.491,00
900,00

14.410,00

15.853,00

drugih-ČS Šentvid
4020 99

Drugi spolšni material in storitve

SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

14.410,00

15.853,00

20.122,00

22.244,00

Za izvedbo programa malih del Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni 4.613,00 €
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ter predlog sklepa 6/11:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema naslednji

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID
ZA LETO 2009

Postavka Konto

Naziv postavke

Ocena
realizacije
2007

Proračun
2009

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602

Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin
016023
Četrtna skupnost Šentvid
4020 09 Izdatki za reprezentanco
4020 99 Drugi splošni material in storitve
4022 05 Telefon, teleks, faks,elektronska pošta
4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev
4029 99 Drugi operativni odhodki
Področje dejavnosti
neprofitnih
organizacij, društev, združenj
in
drugih-ČS Šentvid

084011

4020 99

Drugi spolšni material in storitve

SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

5.712,00
630,00
830,00
3.422,00
830,00

6.459,00
800,00
900,00
300,00
3.559,00
900,00

14.410,00

15.853,00

14.410,00

15.853,00

20.122,00

22.312,00

Za izvedbo programa malih del Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni 4.613,00 €.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
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ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predlog sklepa 6/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolži in pooblasti predsednika Sveta Četrtna skupnost
Šentvid, da s strokovno službo pripravi ustrezno obrazložitev obeh finančnih načrtov.
Navzočih je bilo 12 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predlog sklepa 6/13:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zadolžuje in pooblašča Komisijo za urejanje prostora,
varovanje okolja in promet, da pripravi Plan malih del za leto 2008 in 2009.
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 7.
Osnutek proračuna MOL za leto 2008
Predsednik je v uvodu v točko povedal, da je obravnava osnutka proračuna za leto 2008
uvrščena na 9. izredno sejo mestnega sveta MOL 22. oktobra 2007. S tem je rok za vlaganje
pripomb na osnutek pretečen.
Predlagal je, da se seja Sveta nadaljuje z naslednjo točko dnevnega reda, s čimer so se navzoči
strinjali.
AD 8.
Osnutek proračuna MOL za leto 2009
Predsednik je v uvodu v točko povedal, da je obravnava osnutka proračuna za leto 2009
uvrščena na 9. izredno sejo mestnega sveta MOL 22. oktobra 2007. S tem je rok za vlaganje
pripomb na osnutek pretečen.
Predlagal je, da se seja Sveta nadaljuje z naslednjo točko dnevnega reda, s čimer so se navzoči
strinjali.
AD 9.
Dopolnjen osnutek Strateškega prostorskega načrta MOL
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Predsedujoči je v uvodu v točko ugotovil, da je gradivo ' Dopolnjen osnutek Strateškega
prostorskega načrta MOL' preobsežno, da bi bilo mogoče do seje pripraviti kakovosten povzetek
in gradivo za obravnavo na seji Sveta. Prosil je g. Jemca, da povzame glavne poudarke gradiva,
saj je gradivo pregledal.
Po predstavitvi gradiva je predsedujoči odprl razpravo.
V razpravi so navzoči oblikovali dogovor, da Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti Janeza
Jemca, Gregorja Isteniča, in Alojzija Hitija, da gradivo pregledajo podrobneje in v imenu
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid oblikujejo pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.
Člani Sveta pa se v čim večjem številu udeležijo javne obravnave Dopolnjenega osnutka
Strateškega prostorskega načrta MOL, ki je razpisana za 15. oktober 2007.
Navzoči so se s predlogom strinjali.

AD 10.
Izgradnja predora na avtocestnem odseku Šentvid – Koseze
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je točko uvrstil v predlog dnevnega reda zaradi
članka objavljenega v dnevnem časopisju v katerem se špekulira z datumom odprtja predora na
avtocestnem odseku Šentvid – Koseze. Menil je, da bi se Svet Četrtne skupnosti Šentvid moral
opredeliti za čimprejšnje odprtje predora, saj bi le tako vsaj deloma ublažili vsakodnevne težave
z enormnim prometom preko Šentvida.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po krajši razpravi je predsedujoči povzel razpravo v naslednji dogovor:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se sestane na posebni izredni seji Sveta na temo Problematika
prometa v Šentvidu. Na sejo se povabi župana MOL in goste, ki bodo lahko pojasnili napore
MOL in državnih organov v smeri razreševanja prometnih težav Severovzhodnega dela
Ljubljane.

Zaradi pozne ure je predsedujoči predlagal, da se seja prekine. Navzoči so se s predlogom
strinjali.
Predsedujoči je prekinil sejo ob 20:56 uri.

2. ZASEDANJE 6. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID

Ki je bilo 25. oktobra 2007 s pričetkom ob 19.35 uri.
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NAVZOČI ČLANI SVETA:
Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Eta Mirnik Hiti, Bogomir Polajnar,
Igor Povše, Verica Rutar ter Emil Verbič.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek – Koordinator ČS Šentvid (MOL SLS).
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Bogdan Cerovac, Janez Kregar in Zmagoslava Sešelj.
2. zasedanje 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid je sklical predsednik Sveta Četrtna skupnost
Šentvid, Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi vodil.
V uvodu v nadaljevanje seje je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 9 od
15 članov Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom.

AD 11.
Stališča Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z obravnavo Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
V uvodu v točko je predsedujoči ugotovil, da Svet Četrtne skupnosti Šentvid ni seznanjen, da bi
potekale kakršne koli aktivnosti v zvezi z izgradnjo Trgovskega centra Merkur, da pa se zna
zgoditi, tako kot že večkrat v preteklosti, da bo točka čez noč uvrščena na dnevni red mestnega
sveta MOL v obliki predloga, na katerega pa Svet ne more več vplivati.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je predsedujoči naredil povzetek v okviru dogovora:
Svet Četrtna skupnost Šentvid je že izrazil stališča v zvezi z osnutkom Občinskega lokacijskega
načrta za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP. Ta stališča je potrebno še natančneje opredeliti
in jih posredovati Oddelku za urejanje prostora MU MOL z jasno izraženo zahtevo, da se
pristojni oddelek do njih opredeli.
AD 12.
Pobude občanov
I. D. Malenšek - pobuda za ustanovitev občine Šentvid
Po seznanitvi s pobudo je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/14:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid bo proučil, kakšne so pravno-formalne možnosti za
ustanovitev občine Šentvid.
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Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
II. S. Smrekar - promet Vižmarje Brod
Po seznanitvi s pobudo je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/15:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo g. Smrekarja. Pobuda se posreduje
pristojnemu oddelku MOL, s priporočilom da pobudo prouči in ustrezno ukrepa.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
III. Duhovnik M. / izgradnja kanalizacije
Po seznanitvi s pobudo je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/16:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo skupine občanov. Pobuda se posreduje
pristojnemu oddelku Mesten uprave MOL.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
IV. Belantič – Veletržnica v Šentvidu
Predsedujoči je ugotovil, da je bila tematika pobude izčrpno obravnavana na 6. izredni seji
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.
V. J. Zaletel – Problem vode ob deževju pri hiši v Stanežičah 7
Po seznanitvi s pobudo in krajši razpravi je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa
6/17:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo. Pobuda se posreduje Oddelku za
gospodarske dejavnosti, s priporočilom, da se problematika čim preje razreši.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
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Sklep je bil sprejet.
VI. B. Bergant – ureditev ceste do stanovanjskega objekta
Po seznanitvi s pobudo je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/18:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira pobudo g. Berganta, vendar ugotavlja, da ne
razpolaga s sredstvi za sofinanciranje rekonstrukcije ceste, niti nima pristojnosti, da bi
dal soglasje za premestitev betonskih cevi s športnega igrišča.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo.

Zapisal
Robert Golavšek
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
Bogomir Polajnar
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