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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 

Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid 
tel: 01 512 46 07   fax: 01 512 06 81 

e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si 
  
Številka: 900-166/2009-2 
Datum: 14.9.2009 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v torek 8. septembra 2009 s pričetkom ob 
18. uri v prostorih MOL MU SLS Šentvid – Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid. 
 
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: 
Bogdan Cerovac, Jožef Duhovnik, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Zvonimir Urbančič, Janez 
Jemec, Bogomir Polajnar, Zmagoslava Šešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Ines Eberl in Robert Golavšek (MOL MU Služba za lokalno samoupravo). 
 
IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 
Brane Kopač. 
 
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 
 

1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid 
3. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2010  
4. Plan malih del ČS Šentvid 
5. Pobude občanov 

 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 9 od 15. članov 
Sveta, da je Svet sklepčen in lahko prične z delom. 
 
Predsedujoči je navzoče seznanil s predlogom dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s 
sklicem seje in odprl razpravo. 
 
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid 
3. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2010  
4. Plan malih del ČS Šentvid 
5. Pobude občanov 

 
 
Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 
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Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov Sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
Pobude članov Seta ČS Šentvid 

 
 
Predsedujoči je ugotovil, da do dneva seje ni prispela nobena pobuda članov Sveta in zato 
zaključil točko. 
 
 
 

AD 2. 
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid 

 
 
Predlog zapisnika 15. seje so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Ker prijav k razpravi ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 15. seje Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid v predlagani obliki. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je bila podana informacija v zvezi z vzpostavitvijo začasnega postajališča 
proge MPP št. 8 v bližini križišča Tacenske ceste z Brodsko cesto. 
Povedano je bilo tudi, da odgovora s kabineta župana v zvezi s predlaganim sestankom z 
županom še nismo prejeli, da pa se odgovor pripravlja v okviru Službe za lokalno 
samoupravo. 
 
Dogovorjeno je bilo, da se pošlje urgenca glede sestanka Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid in Župana. 
 
 

AD 3. 
Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2010 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je razprava o finančnem načrtu Četrtne 
skupnosti Šentvid za leto 2010 tekla že na predhodni seji, ko so člani Sveta predlog zavrnili z 
zahtevo, da se pridobi pojasnilo glede zmanjšanja sredstev četrtnih skupnosti MOL na 80 % 
vrednosti leta 2009. 
S sklicem seje so člani Sveta prejeli dokumentacijo iz katere je razvidno, da gre za linearno 
znižanje sredstev vsem porabnikom proračuna MOL. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 
V razpravi je bilo izraženo nezadovoljstvo, da zmanjšanje sredstev ni  pojasnjeno z 
nikakršnimi argumenti in glede na majhna sredstva s katerimi razpolagajo četrtne skupnosti, 
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bi lahko bile te izvzete. Svet ugotavlja, da je ponovno postavljen pred odločitev, da bodi si 
pristane na takšno znižanje ali pa se sredstvom v celoti odreče. 
 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal je da Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrdi 
naslednji finančni načrt (sklep 3/16): 
 
 
 

    Postavka   Konto   Naziv postavke Proračun 
              2010 
        
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 8.708,00
    4020 09 Izdatki za reprezentanco 800,00
    4020 99 Drugi splošni material in storitve 1.305,00
    4022 05 Telefon, teleks, faks,elektronska pošta 300,00
    4029 38 Prejemki zunanjih sodelavcev 6.303,00
       
        

   084011   
Področje dejavnosti 
neprofitnih  

      
organizacij, društev, združenj 
in 12.714,00

      drugih-ČS Šentvid  
    4020 99 Drugi splošni material in storitve 12.714,00
        
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID 21.165,00

 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
Plan malih del ČS Šentvid 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je tudi o Planu malih del že tekla razprava na 
predhodni seji Sveta. V vmesnem času je strokovna služba že pridobila okvirno ponudbo za 
izvedbo predlaganim malih del (ureditev okolice spomenika Vižmarskemu taboru), ki pa 
bistveno presega načrtovana sredstva. Predlagal je, da Svet vendar le ohrani prvotni načrt, 
pač v obsegu, kot ga je mogoče izvesti z načrtovanimi sredstvi to je 3.705,00 €. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
 



 4/6

Po zaključku razprave je predlagal naslednji sklep 4/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid v okviru plana malih del za leto 2010 nameni sredstva 
v višini 3.705,00 € za ureditev okolice spomenika Vižmarskemu taboru.  
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
Pobude občanov 

 
Krajani naselja Brod – Sanacija prašenja na Brodski cesti 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 5/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajanov naselja Brod in jo v 
celoti podpira in na pristojne naslavlja apel, da začno izvajati ustrezne ukrepe proti 
prašenju. 
Pobudo se posreduje tudi pristojni policijski postaji. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Krajani naselja Brod – Sanacija smradu 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 6/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajanov naselja Brod in jo v 
celoti podpira in na pristojne naslavlja apel, da pojasnijo vzroke začno izvajati ustrezne 
ukrepe. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Jožef Rus – Problem Ceste na Poljane 
 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo g. Rusa in jo seveda v celoti 
podpira.  
Svet Četrtne skupnosti Šentvid že leta opozarja na problematiko omenjene ceste, žal 
brez vidnega uspeha.  
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ponovno poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, da vendarle že izvede ustrezne ukrepe za sanacijo Ceste na Poljane in ustrezne 
ukrepe za omejitev prometa po tej cesti ter izboljšanja varnosti na omenjeni prometni 
površini (varnostna ogledala). 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Stanovalci ČS Šentvid – Problematika širjenja neznosnih plinov iz tunela 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 8/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajanov ČS Šentvid in na 
pristojne naslavlja apel, da proučijo problematiko in ustrezno ukrepajo. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Kadunc Igor – Zvočne ovire na cesti Andreja Bitenca – Pritožba 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 9/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo g. Kadunca. Pobudo se posreduje 
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet s predlogom, da prouči utemeljenost v 
pobudi navedenih kritik. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Alenka Kocjan – Urbanomat na področju ČS Šentvid 
 
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 



 6/6

Predsedujoči je odprl razpravo. 
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 10/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid naslavlja na Ljubljanski potniški promet vprašanje ali 
trditev, da na področju ČS Šentvid ni predviden urbanomat drži ali ne. 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid v vsakem primeru meni, da bi na področju ČS Šentvid 
morali stati vsaj 3 urbanomati na najfrekventnejših avtobusnih postajah MPP. 
 
Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo bo 19.40 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
              Predsednik Sveta 
        Četrtne skupnosti Šentvid 
              Bogomir Polajnar 
 


