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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v torek 8. januarja 2008 s pričetkom 
ob 18. uri v prostorih MOL Službe za lokalno samoupravo – Prušnikova 106, Ljubljana. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Brane Kopač, 
Janez Kregar, Jožica Papež, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj in 
Emil Verbič. 
 
Ga. Mojca Vadnjal je opravičila izostanek. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Robert Golavšek – koordinator ČS Šentvid (MOL SLS) 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Aktualni dogodki, ki se pojavljajo v medijih s področja Četrtne skupnosti Šentvid 
 
 
Sejo je sklical in tudi vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, g. Bogomir Polajnar 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 13 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet 
sklepčen in lahko prične z delom. 
 
 

AD1. 
Aktualni dogodki, ki se pojavljajo v medijih s področja Četrtne skupnosti Šentvid 

 
V uvodu v točko je predsedujoči opozoril, da se v zadnjem času v medijih pojavljajo teme, ki so 
za prebivalce Četrtne skupnosti Šentvid zelo pomembne in je do njih Svet Četrtne skupnosti 
Šentvid na preteklih sejah izrazil jasno stališče ter o stališčih tudi obvestil vse pristojne akterje. 
Objave v medijih, predvsem pa iz izjave pristojnih akterjev kažejo, da stališča Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid niso bila upoštevana, prihaja pa celo do potvarjanj stališč Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid. 
 
V razpravi, ki je sledila, so člani Sveta ugotovili, da so bile v preteklosti Šentvidu vsiljene 
rešitve mestnih in državnih problemov, v pripravo katerih Svet Četrtna skupnost Šentvid ni bil 
vključen. Tudi konstruktivne pripombe in predloge, ki jih je v zvezi s tem oblikoval Svet 
Četrtne skupnosti Šentvid so bile skoraj da dosledno ignorirane. (Nastanitev družine Strojan, 
Veletržnica, SKIP – Merkur, AC Predor, soseska Stanežiče…). Ob takšnem načinu dela Svet 
Četrtne skupnosti Šentvid ne more uresničevati svojega temeljnega poslanstva: razreševati 



probleme na področju Četrtne skupnosti Šentvid in izboljševati prebivalni standard na področju 
Četrtne skupnosti Šentvid. Ob tej ugotovitvi so se člani Sveta strinjali, da, v kolikor se tovrstna 
praksa ne spremeni v bližnji prihodnosti, nadaljevanje dela Sveta Četrtne skupnosti Šentvid ni 
več smiselno, zato naj se Svet razpusti. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči povzel povedano in predlagal naslednje sklepe: 
 
Predlog sklepa 1/7-I: 
 
Predsednik Sveta pripravi demanti izjave ministra Janeza Podobnika in župana MOL 
Zorana Jankoviča, ki pravi da je bila lokalna skupnost seznanjena z namero, da se družina 
Strojan stalno nastani na območju Četrtne skupnosti Šentvid in da nameri ni 
nasprotovala. 
 
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 2/7-I 
 
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid skliče razširjeno sejo Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v sredo 16. januarja 2008 ob 18. uri v dvorani MOL SLS Prušnikova 99 (Ljudski 
dom) z naslednjim dnevnim redom: 
 
1. Razreševanje aktualnih in razvojnih problemov v Četrtni skupnosti Šentvid 
 
Na sejo se povabi: 
1. Župana MOL 
2. Ministra za okolje in prostor 
3. Direktorja direktorata za prostor 
4. Vodjo Urada za narodnosti 
5. Krajane in predstavnike iniciativ  
6. Predstavnike medijev 
 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:46. 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
        Predsednik Sveta 
            Četrtne skupnosti Šentvid 
        Bogomir Polajnar 


