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Z A P I S N I K

12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 9. 12. 2008 v prostorih MOL Službe za
lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18. uri.
Sejo je na podlagi 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklical predsednik Sveta Četrtne
skupnosti Šentvid g. Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Franc Florjančič, Alojz Hitij, Zvonimir Urbančič, Janez Jemec, Eta Mirnik Hiti, Bogomir
Polajnar, Verica Rutar, Mojca Vadnjal in Emil Verbič.
OSTALI NAVZOČI:
Vladimir Kokalj, Bojan Paradiž in Viktor Zupan – predstavniki Civilne iniciative proti izgradnji
navezovalne ceste Stanežiče – Brod,
Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL MU Služba za lokalno samoupravo
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Bogdan Cerovac, Brane Kopač in Igor Povše.
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev mandata članu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta z delovnega sestanka predsednikov svetov
Določitev sejnin članom Sveta ČS Šentvid
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod
Pobude občanov

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom.
Povedal je, da je Mestna volilna komisija posredovala ugotovitveni sklep o prehodu mandata
člana Sveta Četrtna skupnost Šentvid na naslednjega na Listi SD.
Ker se v skladu z 93. členom Poslovnika Mestnega Sveta MOL odloča o mandatnih vprašanjih
pred določitvijo dnevnega reda, je prešel na prvo točko dnevnega reda.
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AD 1.
Potrditev mandata članu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se je pred sejo Sveta sestala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Prosil je predsednico Komisije ga. Vadnjal, da Svetu predstavi
poročilo Komisije. (Poročilo komisije je bilo podano v pisni obliki in je sestavni del izvirnika
tega zapisnika).
Po predstavitvi poročila je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je pripravila
Komisija:
Svet Četrtna skupnost Šentvid na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestne volilne Komisije
št. 041-20/2008-4 z dne 27.11.2008 potrjuje mandat članu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
g. Zvonimirju Urbančiču.
Navzočih je bilo 8 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta.
ZA predlagani sklep št. 1/12 je glasovalo 8 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je zaključil točko in odprl razpravo o predlogu dnevnega reda, ki so ga člani Sveta
prejeli s sklicem seje. Sam je predlagal, da glede na to, da so se seje udeležili gostje, se vrstni
red točk dnevnega reda nekoliko spremeni in sicer, da 6. točka dnevnega reda postane 3. točka,
ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
Ker druge razprave ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev mandata članu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta z delovnega sestanka predsednikov svetov
Določitev sejnin članom Sveta ČS Šentvid
Pobude občanov

Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 2.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je ugotovil, da člani Sveta, do sklica seje niso vložili nobene pobude in zaključil s
točko.
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AD 3.
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod
V uvodu v točko je predsedujoči pozdravil goste in povedal, da so bili člani Sveta seznanjeni s
predlogom Državnega prostorskega načrta na Javni obravnavi omenjenega dokumenta v sredo 3.
12. 2008, zato ni potrebe, da se vsebina gradiva v obravnavi ponovno povzema.
Besedo je predal gostom – predstavnikom Civilne iniciative proti izgradnji navezovalne ceste
Stanežiče – Brod.
Povedali so, da je po njihovem mnenju gradivo protizakonito, ker je bilo sprejeto na seji Vlade
in poslano v obravnavo tudi na podlagi Okoljskega poročila, ki je prirejeno tako, da je ocena
pozitivna. Opozorili so, da okoljsko poročilo ne upošteva vseh predpisanih dejavnikov – emisij
(ozon in prašni delci). Ocenili so, da je okoljsko poročilo že na prvi pogled sporno, saj ob
pričakovanem povečanju prometa obljublja zmanjšanje emisij (trenutne emisije na
obravnavanem področju presegajo mejne vrednosti).
Zavzeli so se, da bi Slovenija vendarle začela razmišljati o celovitem razreševanju problemov, ki
jih prinaša naraščajoči promet. Namesto, da se gradijo nove in nove ceste, naj bi se ta sredstva in
napori usmerili v modernizacijo in vzpodbujanje uporabe oblik javnega potniškega prometa ter
preusmeritev tranzitnega tovornega prometa na železnico.
Predsedujoči se je gostom zahvalil, da so se udeležili seje Sveta.
V razpravi, ki je sledila se je izoblikovalo mnenje, da mora Svet Četrtne skupnosti Šentvid
gledati na problematiko prometa izhajajoč iz trenutnega in pričakovanega stanja v bodočnosti in
pri tem z vsem razumevanjem, za probleme in degradacijo bivalnega standarda za prebivalce v
neposredni bližini nove načrtovane ceste, vendarle gledati na širši interes celotne četrtne
skupnosti, mesta in končno tudi države. Načrtovana cesta zagotovo prinaša pomemben
prispevek k razreševanju prometnih zagat, ki se koncentrirajo prav na območju Četrtne
skupnosti Šentvid in jo zato podpira z jasnim stališčem, da je pri izgradnji le te nujno upoštevati
maksimalno možno zaščito bivalnega standarda neposredno prizadetih prebivalcev Četrtne
skupnosti Šentvid.
V nadaljevanju je bil prejet naslednji dogovor:
Stališča Sveta Četrtne skupnosti Šentvid oblikuje delovna skupina v sestavi Bogomir Polajnar,
Emil Verbič in Franc Florjančič, ki jo Svet zadolži tudi, da oblikovana stališča posreduje
Ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi javno obravnavo predlaganega dokumenta.
K delu komisije so vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani člani Sveta.

AD 4.
Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Predlog zapisnika 10. seje Sveta so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
K razpravi ni bilo prijav, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 2/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep št. 2/12 je glasovalo 9 članov Sveta.
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Sklep je bil sprejet.
AD 5.
Poročilo predsednika Sveta z delovnega sestanka predsednikov svetov
Predsedujoči je povedal, da je bil sestanek predsednikov svetov četrtnih skupnosti MOL in
župana 6. 11. 2008. Navada je, da se sestanek skliče vsakič v drugi četrtni skupnosti, tokrat v
Dravljah. Na sestanku se obravnavajo aktualne zadeve, tokrat so bile predstavljene aktivnosti v
zvezi s prejemanjem SPN in IPN MOL. Povedano je bilo, da bodo stališča do množice pripomb
(nekaj tisoč) pripravljena do spomladi 2009, ko naj bi bili dopolnjeni in popravljeni prostorski
akti v ponovni razgrnitvi. Govora je bilo tudi o naselju Rakova Jelša ter sežigalnici odpadkov na
Letališki c. Povedano je bilo, da je bil sprejet rebalans proračuna za 2008, da so v teku zaključni
dogovori v zvezi s 'Cukrarno', kjer se predvideva izgradnja objekta za mestno upravo MOL.
V nadaljevanju sestanka je župan odgovarjal na konkretna vprašanja svetov ČS. Za Šentvid ni
mogel dati konkretnega odgovora gleda razreševanja prometne problematike, povedal pa je, da
ni v kratkem pričakovati začetka gradnje naselij Škofovi zavodi in Stanežiče. V zvezi z
veletržnico je bilo povedano, da se pričakuje, da se bo ta v prihodnjem letu preselila na novo
lokacijo.
Običajno je, da se na vsakem srečanju predstavi eden od oddelkov mestne uprave, tokrat
Oddelek za kulturo.
Predstavljeno je bilo tudi poročilo o izvedbi malih del četrtnih skupnosti.
V nadaljevanju je predsedujoči člane Sveta seznanil s sestankom s predstavniki Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet in članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. Povedal je bil
predstavnikom oddelka predan popis vseh nerešenih problemov s področja ČS Šentvid.
Obljubljeno je bilo, da bodo problematiko ponovno proučili in pripravili odgovore.

AD 6.
Določitev sejnin članom Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja na isti seji (pod AD1.), pripravila pregled udeležbe članov Sveta na sejah Sveta
Četrtna skupnost Šentvid v letu 2008. Ugotovitve komisije so zapisane v poročilo, ki so ga člani
Sveta prejeli na začetku tekoče seje.
Predsedujoči je prosil predsednico Komisije, da na kratko povzame poročilo Komisije in na to
odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje SKLEP št. 3/12 (po predlogu Komisije):
V skladu z 12. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 92/07) ter poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja o udeležbi članov Sveta na sejah Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, Svet
Četrtne skupnosti Šentvid določi naslednje višine sejnin
(tabela z izračunom je v prilogi in je sestani del tega sklepa).
Zap.
št.

Ime in priimek

Znesek sejnine
– NETO €

Celoten
strošek
sejnine €

1

Bogomir Polajnar

342,38

468,29

2

Bogdan Cerovac

119,83

163,90
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3

Franc Florjančič

154,07

210,73

4

Alojz Hitij

119,83

163,90

5

Gregor Istenič

136,95

187,32

6

Janez Jemec

171,19

234,15

7

Brane Kopač

102,72

140,49

8

Janez Kregar

136,95

187,32

9

Eta Mirnik Hiti

154,07

210,73

10

Jožica Papež

68,48

93,66

11

Igor Povše

119,83

163,90

12

Verica Rutar

102,72

140,49

13

Zmagoslava Sešelj

154,07

210,73

14

Mojca Vadnjal

51,36

70,24

15

Emil Verbič

171,19

234,15

16

Zvonimir Urbančič

34,24

46,83

2.139,88

2.926,83

SKUPAJ

Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep št. 3/12 je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ter SKLEP 4/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika Sveta Bogomira Polajnarja, da na
osnovi udeležbe ugotovljene iz liste navzočnosti na današnji in morebitnih prihodnjih
sejah preoblikuje sklep o določitvi višine sejnin tako, da bo skladen z udeležbo na teh
sejah.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep št. 4/12 je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
Pobude občanov
1. Mojca Kavčič – Količki na pločniku v Plemljevi ul.
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi.
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 5/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo ga. Kavčič.
Svet ugotavlja da je Oddelek za gospodarske družbe in promet že večkrat opozarjal na
problematiko navedeno v pobudi, nazadnje na sestanku na sedežu Četrtne skupnosti
Šentvid.
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Svet ponovno poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da se opredeli do
problematike prometa v Plemljevi ulici in predstavi svoja videnja rešitev.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep št. 5/12 je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
2. Stanislav Smrekar – Ureditev prometno varnostih težav
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Predsedujoči je odprl razpravo o pobudi.
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 5/12:
Svet ugotavlja, da je bila pobuda že posredovana pristojnemu oddelku.
Navzočih je bilo 9 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
ZA predlagani sklep št. 5/12 je glasovalo 9 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo ob 20:45 uri.
Zapisal
Robert Golavšek
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
Bogomir Polajnar
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