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Z A P I S N I K 
 
 
3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 5. aprila 2007 v prostorih MU MOL 
OLS Prušnikova 106, s pričetkom ob 18. uri. 
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica 
Rutar in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Irenca Kostanjevič – MOL Oddelek za lokalno samoupravo. 
 
 
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. Oblikovanje stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z osnutkom Odloka o 

Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP 
 
 
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče, pojasnil razloge za sklic izredne seje in 
ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z 
delom. 
 
 
 

AD 1. 
Oblikovanje stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z osnutkom Odloka o 

Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP 
 
 
V uvodu v točko je predsedujoči navzoče spomnil, da je bila tematika te točke že na dnevnem 
redu 4. seje Sveta, kjer je bilo tudi dogovorjeno, da se skliče današnja seja. Stališča, ki jih je 
oblikoval Svet Četrtne skupnosti Šentvid so bila posredovana Oddelku za urbanizem MU MOL, 
ki pa v odgovoru (po večkratni intervenciji) ugotavlja, da so bila stališča Sveta posredovana z 
zamudo in da pripombe ne bodo upoštevane pred javno obravnavo OLN. 
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Povedal je, da je bila tematika že obravnavana pred približno letom dni, vendar osnutek ni dobil 
podpore Mestnega Sveta MOL. V vmesnem času je bil prvotni predlog ureditve TC Merkur 
pomembno spremenjen, vendar pa v spremembah ni slutiti, da bi načrtovalci upoštevali stališča 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo. 
 
Po zaključku razprave je predsedujoči strnil glavne misli razprave in dal na glasovanje predlog 
SKLEPA 3/1-I: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid nasprotuje predlaganemu osnutku Odloka o Občinskem 
lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP, ker v njem niso upoštevane 
njegove pripombe. 
 
 
Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Robert Golavšek 
 
        Predsednik Sveta 
            Četrtne skupnosti Šentvid 
        Bogomir Polajnar 


