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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@ljubljana.si 

Številka: 900-70/2009-2 
Datum: 30.3.2009 

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 
14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 26. 3. 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, Brane Kopač, Janez Kregar,  
Bogomir Polajnar, Igor Povše,  Mojca Vadnjal in Emil Verbič. 
 
IZSOTANEK JE OPRAVIČILA: 
Verica Rutar. 
OSTALI NAVZOČI: 
Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL MU Služba za lokalno samoupravo. 
 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 

1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta ČS Šentvid 
3. Aktivnosti v zvezi s spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest MOL – poročilo 
4. Srečanje Šentvidov Slovenije v organizaciji Društva BPČ 
5. Plan malih del 2009 
6. 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. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo o predlogu dnevnega reda, ki so ga člani Sveta 
prejeli s sklicem seje. 
 
 
 
Ker ni bilo prijav k razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
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1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta ČS Šentvid 
3. Aktivnosti v zvezi s spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest MOL – 

poročilo 
4. Srečanje Šentvidov Slovenije v organizaciji Društva BPČ 
5. Plan malih del 2009 
6. Pobude občanov 

 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 1. 
Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 
V uvodu v točko je predsedujoči ugotovil, da do sklica seje člani Sveta niso posredovali nobene 
pobude in zaključil točko. 
 

AD 2. 
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Sveta ČS Šentvid 

 
Predlog zapisnika 13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo o zapisniku. 
 
Razprave ni bilo zato je predlagal naslednji predlog slepa 2/14: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 3. 
Aktivnosti v zvezi s spremembo Odloka o kategorizaciji občinskih cest MOL – poročilo 

 
Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in 
promet Odseka za promet MU MOL pripravljajo gradivo za dopolnitev Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest. 
 
Glede na to, da Statut MOL določa, da naj se četrtne skupnosti vključi že v pripravo gradiva, ki 
ga bo obravnaval Mestni svet in sicer tako, da se jih pozove k posredovanju mnenj, predlogov in 
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pripomb, je bil tudi Sveta ČS Šentvid pozvan, da posreduje svoje predloge za spremembo 
kategorizacije cest. 
Rok je bil kratek, zato sklic seje ni bil mogoč, poleg tega, pa je bil na 13. seji sprejet sklep, ki 
daje Komisiji za urejanje prostora, varovanje okolja in promet ustrezna pooblastila. Ob pomoči 
strokovne službe je bil  oblikovali dopis, ki so ga člani Sveta prejeli v gradivu za sejo. V 
predlogu za kategorizacijo so bile zajete vse ulice in poti, ki po svoji funkciji predstavljajo javno 
pot (vodi vsaj do 3 hiš oz. stanovanjskih enot). 
 
Predsedujoči je pozval k razpravi. 
 
Po zaključku kratke razprave, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 3/14: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje gradivo, ki je bilo posredovano MOL Službi za 
lokalno samoupravo, kot predlog za dopolnitev odloka o kategorizaciji občinskih cest 
MOL. 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 

AD 4. 
Srečanje Šentvidov Slovenije v organizaciji Društva BPČ 

 
Člani Sveta so  s sklicem seje prejeli dopis Društva Blaž Potočnikova čitalnica v katerem 
društvo  Svet ČS Šentvid poziva k sodelovanju pri organizaciji prireditve Srečanje Šentvidov. 
 
Predsedujoči je prosil predsednika Komisije za finančna vprašanja, da predstavi možnosti 
financiranja dodatne prireditve v okviru obstoječih sredstev. 
G. Florjančič je povedal, da je Komisija, in verjame da celotni Svet ČS, naklonjena tovrstnim 
projektom, ki promovirajo ime Šentvida in kraju prinašajo nov in drugačen kulturni utrip. 
Ocenil je, da bi Svet lahko zagotovil 1.600,00 € za financiranje tega programa tako, da s tem ne 
bi  (bistveno) posegel v že sprejete programe Sveta ČS Šentvid za leto 2009.  
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
Razpravo je predsedujoči povzel v predlogu sklepa 4/14; 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid nameni za financiranje določenih sklopov prireditve 
"Srečanje Šentvidov" v organizaciji Društva Blaž Potočnikova čitalnica in KUD Šentvid 
nad Ljubljano - ŽPZ Rozke Usenik 1.600,00 € 
 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
V nadaljevanju je dal na glasovanje tudi predlog sklepa 5/14: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča Komisijo za finančna vprašanja, da v okviru 
sprejetega finančnega načrta poišče vire za financiranje dodatno uvrščenih dejavnosti, na 
način, ki ne bo ogrozil izvedbe že sprejetih programov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov Sveta. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 5. 
Plan malih del 2009 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so nekaj dni pred sejo na sedež ČS prispele 
ponudbe za izvedbo malih del načrtovanih za leto 2009. (Sanacija podhoda za pešce na 
Prušnikovi ulici ter pod Tacensko cesto). Ponudbi so člani Sveta  prejeli z gradivom. 
Predsedujoči je ugotovil, da obe ponudbi (vsaka zase) presegata načrtovana sredstva v višini 
4.613,00 €. 
 
V razpravi, ki je sledila, so člani Sveta izrazili stališče, da popis del presega definicijo pojma 
"malo delo" in bi zato morala biti takšna dela uvrščena v načrte rednega ali investicijskega 
vzdrževanja infrastrukture MOL. 
 
Dogovorjeno je bilo, da komisija za urejanje prostora, varovanje okolja in promet na osnovi 
predlogov, ki jih posredujejo člani Sveta najkasneje do 3. aprila 2009 oblikuje nov načrt 
malih del za leto 2009 v okviru za ta namen namenjenih sredstev. 
 
 

AD 6. 
Pobude občanov 

 
 
Tomaž Hosta - Prometna varnost pešcev na prehodu v ul. Bratov Komelj 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je ugotovi, da je bila pobuda že zajeta v razgovore z Oddelkom za gospodarske 
družbe in promet, tako da je ta s problematiko seznanjen. 
 
 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo ob 19:48 uri. 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
              Predsednik Sveta 
        Četrtne skupnosti Šentvid 
              Bogomir Polajnar 


